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1.Inledning
Den 25:e November 1793 rapporterade polisbetjänterna Dickman och Bergström att de kl. 9
kvällen innan arresterat en okänd man för det han rökt tobak på Högbergsgatan i Stockholm.
Samma dag kallades den okända mannen in till poliskammaren och fick böta 5 riksdaler för
att ha supit och rökt tobak. Den okända mannen visade sig heta Joh. Carl Åman och var
skomakare gesäll.1
Under 1700-talet kom det ut fem förbud som gällde tobaksrökning i Stockholm. Stadens
befolkning fick inte röka tobak på flera ställen i staden. Dessa förbud var fem av cirka 1000
förordningar och förbud som utfärdades under 1700-talet.2 De fem förbuden liknar de
rökförbud som vi har idag, där särskilda uteplatsmiljöer är förbjudna att röka tobak på.
Folkhälsomyndigheten anger att huvudskälet för rökförbudet idag är att bryta normaliserandet
av rökningen.3 Detta var dock inte skälet till förbuden under 1700-talet.
Jag kommer i denna undersökning att studera dessa fem förbud och de överträdelser som
gjordes mot ett av förbuden som kom ut 1793.

1.1 Syfte och frågeställningar
I denna studie kommer förbud och registrerade överträdelser kopplade till tobaksrökning att
undersökas. Syftet med studien är att få kunskap om den illegala tobaksrökningen, om då
rådande föreställningar om illegal tobaksrökning och dess praktik i Stockholm under andra
hälften av 1700-talet, samt mer specifikt åren 1793–1794.
Nedan presenteras frågeställningarna. Den första frågegruppen berör tobaksförbuden. Den
andra frågegruppen berör överträdelserna.
-

Hur såg den upplevda illegala tobaksrökningen ut? Vilka föreställningar gällande
personer, och beteenden förekommer i förbuden?

-

Vilka platser ansågs vara förbjudna att röka på?

-

Vad var det uttalade straffet för illegal tobaksrökning?

-

Hur motiverades förbuden?

1

Diarium 1793, CIa1: 20, s. 1058, Överståthållarämbetet för polisärenden 1 (ÖÄ), Stadsarkivet (SSA).
Mansén, Elisabeth, Sveriges historia 1721–1830, (Norstedt, Stockholm, 2011), s. 341.
3
Folkhälsomyndigheten ,Utökat rökförbud https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkorlevnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/tobaksreglering/rokfria-miljoer/nyarokfria-miljoer/ [Hämtad 2020-03-19]
2
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-

Hur såg den faktiska illegala tobaksrökningen ut? Vilka personer blev tagna för
överträdelsen?

-

Var rökte personerna illegalt och vad blev straffet?

1.2 Källmaterial
I undersökningen studeras två källmaterial, poliskammarens diarium och officiella tryckta
förbud och förordningar.
Poliskammarens diarium ingår i Äldre poliskammarens arkiv som finns samlat på Stockholms
stadsarkiv. Där finns de äldsta delarna av polisens arkiv, från 1776–1898 samlade. Varje år är
uppdelad i en volym. En volym består av omkring 1000 sidor, med cirka 2 till 4 brottsfall per
sida.
Poliskammaren inrättades i Stockholm den 22 april 1776. Myndigheten var en ny
polisverksamhet som ansvarade för den allmänna ordningen i staden. All brottslighet skulle
rapporteras in till poliskammaren. Poliskammaren med överståthållaren, som högste chef
försåg staden med lagar och förordningar som rörde den allmänna ordningen och
kontrollerade att dessa efterlevdes. Uppgiften bestod även i att rapportera lagöverträdelser och
döma i mindre brottmål. Brottmålen kunde gälla olovligt mångleri (handel), stöld, olovlig
eldning på fartyg, olovlig tobaksrökning och kaffedrickande (under några specifika
tidsperioder). Utöver lagöverträdelser kunde ärendena även gälla andra ovarsamheter, ärenden
rörande sedlighet och sundhet, samt våldsamheter och störande oljud. Dessa ärenden och
domar antecknades i poliskammarens diarium. Att registrera händelser, brott och domar var
en av myndighetens uppgifter.4 Dessa diarium är det källmaterial jag kommer att undersöka,
för att där leta efter de överträdelser som begåtts mot tobaks förordningar och förbud.
Poliskammarens notarier registrerade de brott som dagligen upptäcktes i staden. Materialet
kan därmed inte ge en verklig bild av hur många som faktiskt rökte tobak på olovligt sätt i
staden, utan enbart de som blev upptäckta. Innehållet i materialet kan ge en övergripande bild
om vilka personer som begick överträdelserna, och vad i förbuden de bröt mot.
Tryckta officiella handlingar rörande förbud mot tobaksrökning i Stockholm är också ett
källmaterial för undersökningen. Ett specifikt samlingsverk som finns digitaliserad i Umeå

4

Christina Hellgren, Inledning till arkivförteckning, Äldre Poliskammaren, Stadsarkivet, 2007 ; Mats Berglund,
Massans röst: upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848, Stads- och kommunhistoriska institutet,
(Stockholm: Stockholms universitet, 2009) s. 75, 88.
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universitets digitaliserade samlingar används i undersökningen – Anledningen till att jag
framförallt har arbetat med detta samlingsverk är för att materialet sträcker sig över den
period jag ämnar undersöka, samt att verket är speciellt inriktat på Stockholm, vilket studien
avgränsar sig till.5
Modées samlingsverk består av tryckta officiella handlingar, såsom kungörelser, författningar,
förordningar, förbud och påbud av Kungl. Maj:t (regeringen), ämbetsverk och andra
myndigheter (såsom poliskammaren), för tiden 1718–1794. 6 Dessa handlingar var avsedda att
läsas upp för folket i staden, och ämnade att nå ut till massan. Kungörelser lästes till exempel
ofta upp i kyrkan, vilket var en social samlingspunkt under perioden. Modées samlingsverk
består av 15 volymer och omfattar cirka 1000 sidor per volym, mer eller mindre.7

1.3 Metod och urval
Källmaterialen bearbetas metodiskt på olika sätt. I förbuden och poliskammarens diarium är
det innehållet som undersöks. För förbuden är det innehållet, vad som uttalas som undersöks,
men också ordens betydelse, vad adjektiven, verben och substantiven står för i
sammanhanget. Man kan kalla det för en ordbrukshistorisk metod.8 Det innebär att när jag läst
förbuden har jag letat efter ord som är bärande, värderande och återkommande. Och sedan
analyserat hur orden användes i sammanhanget. Som verktyg har jag använt Svenska
akademiens ordbok online, för att ta reda på hur vissa ord användes och definierades
historiskt. Min avsikt är dock inte att utföra en begreppshistorisk undersökning då jag inte
tänkt undersöka hur ordbruket förändrades över tid eller spåra hur vissa ord användes. Snarare

5

Modée, Reinhold Gustaf (utg.), Utdrag utur alle ifrån den 7 decemb. 1718. [-1794] utkomne publique
handlingar, placater, förordningar, resolutioner och publicationer, som riksens styrsel samt inwärtes
hushållning och författningar i gemen, jemwäl ock Stockholms stad i synnerhet angå, 1-15 (Stockholm 17421829). Det problematiska med källmaterialet är dock att det påstås att vissa förordningar i samlingsverket inte
blivit korrekt återgivna, vilket påtalas i Umeå Universitets anmärkning på källmaterialet. På grund av detta har
de förordningar och förbud som hittats gällande tobaksrökning i materialet jämförts med andra samlingsverk, av
andra utgivare, i den mån att dessa fanns tillgängliga. Till exempel har Överståthållarämbetets kungörelse och
förbud mot tobaksrökning år 1777, i Modées samlingsverk, jämfört med samma förbud från en annan källa:
”Öfwer-Ståthållare-Embetets Kungörelse och Förbud emot owarsamt umgående med Eld och Tobaks rökande
på wissa ställen här i Staden" 1777, Stockholmskällan, https://stockholmskallan.stockholm.se/post/30041
[Hämtat 10/2 2020]. På grund av att denna jämförelse och att inga felaktigheter hittats använder jag Modeés
samlingsverk i denna studie
6

Reuterswärd, Elisabeth, Ett massmedium för folket : studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700talets samhälle, (Lund: Historiska Media/Nordic Academic Press, 2001).
https://portal.research.lu.se/ws/files/61426314/Ett_massmedium_f_r_folket_Elisabeth_Reutersw_rd.pdf
7
De första 4 volymerna är utgivna av Gustaf Modée, de nästkommande tre volymerna är utgivna av hans hustru,
Hedvig Lindhielm och resterande utgivna av boktryckaren Henric Fougt. Reinhold Gustaf Modée, Svenskt
bibliografiskt lexikon, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/9390 [hämtat 9/2 2020]
8
Metoden ”ordbrukshistorisk metod” har jag blivit inspirerad av och lånat från Runefelt 2015, s. 17-18
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är tanken att genom att studera ordens betydelse analysera fram föreställningar, uppfattningar
och syn som myndigheterna hade. Metoden för undersökningen av förbuden är därmed tänkt
att vara både diskursiv och semantisk.
Poliskammarens diarium undersöks både kvantitativt och kvalitativt. Innehållet i förbuden
rörande vem som begått överträdelserna mot tobaksrökningsförbuden, var, hur och vad
straffsatsen blev kommer att ställas upp i tabeller. Detta för att få en överblick över materialet
och sedan kunna analysera vad det innebar, jämfört med förbuden. Tanken är att materialen
och bearbetningen av dem ska komplettera varandra. Ur förbuden undersöks den upplevda,
föreställda illegala tobaksrökningen. Genom överträdelserna målas en bild upp av hur
verkligheten egentligen såg ut. Den föreställda och den ”faktiska” verkligheten kommer
därefter att jämföras och analyseras.9
För att besvara mina frågor har jag delat in källmaterialen i fyra teman: Sociala grupper,
olovligt uppförande, plats och straffsats. Genom tematiseringen kommer innehållet också att
analytisk kategoriseras och redovisas strukturellt.
I temat sociala grupper ingår de personer förbuden riktar sig till och vilka personer som blev
tagna för tobaksrökning, samt vilka sociala grupper som källmaterialen berör.
Poliskammarens diarium innehåller yrkesbeteckningar och titlar på de som blev tagna. Dessa
beteckningar/titlar kan ge en fingervisning på social tillhörighet. Jag kommer att sortera
yrkesgrupperna efter social position. För att göra detta tar jag inspiration från forskaren Birgit
Peterson. Hon har i sin studie av fattigdom och brottslighet under 1700-talet utformat en
modell för sociala indelningar av yrkesgrupper. 10 Uppställningen i denna studie kommer att
modifieras utefter uppgifterna i poliskammarens diarium, men Birgit Peterssons uppställning
kommer att användas som modell, då indelningen i stort sett passar till de yrkesgrupper som
framkommer i poliskammarens diarium. Som verktyg kommer även
titelklassificeringssystemet: HISCO (Historical International Standard Classification of

9

Jag använder citationstecken här för att jag inte kan få tag på den faktiska verkligheten. Utan enbart den som
poliskammarens diarium visar upp.
10
Birgit Peterson har sammanställt olika yrkesgrupper in i elva sociala positioner: 1. Storföretagare, högre
tjänstemän, 2. Småföretagare, hantverksmästare, 3. Lägre tjänstemän, 4. Hantverkare, kval. yrkesarbetare
(gesäller och lärlingar), 5. Arbetare, sjömän (samt drängar, pigor från staden), 6. Storbönder, arrendatorer
(lantbrukare), 7. Åbor, torpare, husmän, fiskare, 8. Drängar, pigor (från landsbygden), soldater, 9. Arbets- och
fattig-hjon, inhyses, 10. Hustrur, änkor (de vars mäns titel ej är utgivet), 11. Övriga. Gruppen kallad ”Övriga” är
tänkt för de personer i källmaterialet som möjligen inte benämns med en titel, eller vars titel är oklar. Birgit
Peterson, ”Den farliga underklassen”: studier i fattigdom och brottslighet i 1800-talets Sverige, (Umeå: Umeå
Universitet, 1983), s. 126.
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Occupation) att användas, ett internationellt titelklassificerings system för tidsperioden 1700–
1970, med dess indelningar av branscher och titlar i större och mindre grupper.
I temat olovligt uppförande tar jag upp de beteenden, förknippade med tobaksrökning, som
ansågs felaktiga och olämpliga i källmaterialen.
Temat plats berör de geografiska referenser som görs i källmaterialen. De geografiska
områdena kommer att kartläggas och ger således en översiktlig bild över var tobaksrökningen
var förbjuden. Denna tematisering möjliggör en analys av stadsutrymmet och dess koppling
till tobaksrökandet.
Det fjärde temat straffsats handlar om straffen som fastställdes och utdelades för illegal
tobaksrökning. De beskrivna straffsatserna kommer att redovisas för respektive källa.
Denna tematisering och analytiska kategorisering gäller för båda källmaterialen. Men
ytterligare ett tema, kallat motivering kommer att användas enbart för förbuden. I detta tema
undersöks vilka motiv som angavs för förbuden och orsaken till att de uppkom.
Genom en digital sökning på orden ”tobak”, ”röka” och ”rökning” i samlingsverket för
förbuden, samt genom en närläsning av registret i slutet av varje volym, har jag funnit fem
tobaksrökningsförbud från år 1740, 1741, 1777, 1792 och 1793. Alla fem
tobaksrökningsförbuden kommer att undersökas. Undersökningen av poliskammarens diarium
utgår från det sista förbudet från 1793, som utkom den 21 augusti. Detta förbud var en
förnyad kungörelse och förbud. Förnyade förbud brukar ofta indikera att tidigare förbud inte
efterlevts. På grund av detta, är det troligt att jag finner överträdelser mot förbudet i
poliskammarens diarium från den tiden. Undersökningen av poliskammarens diarium
omfattar ett tidsspann på cirka 9 månader, från den 21 augusti, 1793 till den 31 Maj, 1794.
Undersökningen slutar i maj då materialet är omfattande, och en tidsekonomisk avgränsning
behövde göras. Då poliskammarens diarium från denna tid inte är organiserad efter brottstyp,
vilket började göras under 1800-talet, måste hela diariet undersökas för att hitta varje enskilt
fall. För att hitta fall rörande tobaksrökning i poliskammarens diarium har jag i en närläsning
letat efter orden: ”tobak”, ”röka” samt dess böjningsformer, och ordet ”pipa”.

1.4 Forskningsläge
Tobaksrökningsförbuden och överträdelserna mot dem är ett tidigare relativt outforskat
område, som denna undersökning kan bidra med ny kunskap om. Tidigare forskning gällande
tobak är mer inriktad på dess medicinska och hälsofarliga funktion. Den historievetenskapliga
8

forskningen rör främst 1900-talet och samhällsinriktade studier berör 2000-talets
tobakskonsumtion. Utbildningshistorisk forskning berör dels maktförhållanden mellan
myndigheter, skolor och elever där restriktioner kring tobaksrökning spelat en roll.
Forskningen rör en mer nära knuten samtid. Historiskforskning som berör tobaken under
tidigare århundraden såsom 1600-, 1700- och 1800-talet berör inte enbart tobaksvaran som
sådan utan oftast ingår den i en undersökning kring andra kolonialvaror.

1.4.1 Tobakens utbredning, konsumtion och framgång
Forskare menar att tobaken kom till Sverige under 1600-talet och kom att konsumeras runt
om i landet. Den blev ett känt importerat njutningsmedel och berusningsvara. Men det var
först under 1700-talet som efterfrågan växte och tobaken blev en viktig ekonomisk faktor.
Tobaken var en av flera koloniala varor, alltså varor som importerades från kolonier. Bland de
mer kända var sockret, chokladen, kaffet, teet, bomullen och tobaken. Leos Müller menar att
de koloniala varorna förändrade konsumtionskulturen, inte bara i Sverige utan också i Europa.
Under 1600- och speciellt 1700-talet kom importen av kolonialprodukter att öka kraftigt. Men
under samma tidsperiod kom importen också att ses som ett problem för samhällets
ekonomi.11 Lars Magnusson och Leif Runefelt menar att synen på de koloniala varorna
påverkades av dåtida merkantilistiska tankar. Den importerade tobaksvaran till Sverige ansågs
onödig och skadlig för svensk ekonomi. Politiskt ansågs landet behöva bli mer
självförsörjande för att skydda nationen. Det blev viktigt att kontrollera utrikeshandeln och
uppmuntra den inhemska förädlingsindustrin. Därför började också statsmakten satsa på
inhemsk produktion för att ersätta importerade varor. Förordningar sattes upp mot
importerade varor och dessa kom att regleras hårt. 12 Runefelt menar att
överflödsförordningar, som de kallades, kan ses som en form av lyxbeskattning och ett sätt att
skydda handelsbalansen. Leif Runefelt och Mats Morell hävdar att tobaken kom att särskilja
sig från andra kolonialvaror, då tobaken blev en framgångsrik inhemsk produkt. 13 Tobaken
kunde odlas i Sverige och från 1720-talet expanderade produktionen snabbt. År 1748
uppmanades alla städer att upprätta tobaksodlingar. För att behålla utgivna privilegier från
staten behövde tobaksfabriker använda en stadgad mängd inhemsk producerad tobak i dess
tobaksprodukter. År 1768 motsvarade tobaksindustrin cirka 12,8 procent av all industri i
Leos Müller, ”Kolonialprodukter i Sveriges handel och konsumtionskultur”, Historisk tidskrift 124:2 (2004), s.
226, 230, 236.
12
Lars Magnusson, An economic history of Sweden, (London: Routledge, 2000) s. 59–61, 65.
13
Leif Runefelt, ”Silkesodlingen i komparativt ljus – en jämförelse med tobaksodlingen” i Drömmen om svenskt
silke, (Stockholm: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, 2016), s. 373–376.
11
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landet. 14 Enligt Elisabeth Mansén var den inhemska tobaksproduktionen ett typiskt 1700-tals
projekt.15 Men Mats Morell menar att konsumtionen av den inhemska tobaksvaran kom med
tiden att konkurreras ut av den importerade. Den inhemska produktionen smalnade av under
slutet av 1700-talet. Städernas tobaksproduktion konkurrerades ut av borgarnas konsumtion
av importerad tobak, som ansågs vara av bättre kvalité.16 Dessutom var böndernas oreglerade
tobaksodlingar ett hot för stadsproduktionen. Bönderna odlade tobak för eget bruk och
överskottet kunde säljas vidare. Tobaken särskiljes ytterligare från andra importerade och
inhemska njutningsvaror då denna produkt, enligt Runefelt, inte blev någon lyxvara utan en
massvara. Tobaken kunde och blev konsumerad av samhällets breddare skikt, det var inte
enbart de välbärgade som kunde konsumera tobak utan även bönder, pigor och drängar. Om
du inte hade råd att köpa kunde du odla. Inte bara bönder odlade för eget bruk utan även
borgare.17 I städerna hade vissa borgare små tobaksodlingar i sina trädgårdar.
Tobakskonsumtionen kom därmed att särskiljas från konsumtionen av andra kolonial- och
lyxvaror.

1.4.2 Föreställningar om tobakskonsumtion, klass och genus
Konsumtionen av kolonialvaror blev ett faktum i Sverige under 1700-talet, vilken tidigare
forskning visat. Tobaksvaran tillsammans med andra kolonialvaror hamnade dock i dålig
dager, både moraliskt och ekonomiskt. Forskaren Tage de la Motte redogör i en studie av
tobaksbruket och dess uppfattning i Sverige från 1600- till in på 1800-talet att tobaksbruket
liknades vid frosseri, onödig lyx och ansågs ge upphov till ett skamligt beteende, samt att
tobakrökandet uppfattades leda till pengaspill och missbruk. 18 En annan negativ uppfattning
var att tobaksrökandet orsakade bränder. 19 Dock förknippades tobakskonsumtionen inte
enbart med negativa egenskaper utan skildrades som njutningsvara, samt uppfattades ha flera
medicinska fördelar, såsom att den kunde bota invärtes sjukdomar.20
Konsumtionen av kolonialvaror ansågs dock förbehållen de högre stånden i samhället.
Konsumtionen ansågs bra eller dålig beroende på vem som konsumerade. Adeln skulle leva i
Mats Morell, ”Swedish Agriculture in the Cosmopolitan Eighteeth Century Sweden”, i Sweden in the
eighteenth-century world: provincial cosmopolitans, red. Göran Rydén (Farnham: Ashgate, 2013), s. 86–88.
15
Elisabeth Mansen, Sveriges historia 1721–1830, (Norstedt, Stockholm, 2011), s. 121.
16
Lars Magnusson 2000, s. 65–66 ; Mats Morell 2013, s. 91.
17
Leif Runefelt 2016, s. 376.
18
Leos Müller, ”Kolonialprodukter i Sveriges handel och konsumtionskultur”, Historisk tidskrift 124:2 (2004), s.
226, 230, 236 ; Tage de la Motte, TOBAKEN: Dess första framträdande i Sverige: olika uppfattningar om
tobaksbruket: tobak och sockenstyrelsen, (Stockholm, 1955).
19
de la Motte 1955, s. 21.
20
de la Motte 1955, s. 25–29.
14
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lyx och konsumera rikligt. Lägre samhällsskikt skulle leva måttligt och sparsamt.21 Bönderna
skulle helst producera men inte konsumera, en känd fras kan nämnas i detta sammanhang –
den gode husbonden säljer men köper inte.22 Föreställningen var att människan bör finna sig i
sin lott, sin plats i samhällsordningen och inte försöka förändra sin ställning. Dessa
konsumtionsföreställningar menar forskaren Leif Runefelt, också påverkades av
könsföreställningar. Forskaren Leif Runefelt som studerat föreställningar kring 1700-talets
konsumtion menar att i början av 1700-talet ansågs konsumtion vara en manlig aktivitet.
Dock, i takt med förändringar i hushåll och sällskapsliv, kom en ny syn att växa fram mot
slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet. Konsumtion kom allt mer att associeras med
kvinnor och kvinnligt beteende. Tanken var att genom konsumtion skulle kvinnan behaga
mannen. Konsumtionen skulle dock hållas måttlig, vare sig det gällde mannen eller kvinnan.23
I England under tidigt 1700-tal ansågs tobaksrökning vara manligt betingat och en aktivitet
som utfördes i det offentliga. Forskaren William Tullett menar att tobaksröken frambar och
reflekterade ”male power”, en aktivitet ägnad åt och för patriarkatet. Men klassmässigt kom
tobaksrökningen under 1700-talet i England att i allt högre grad att associeras med de lägre
skikten, arbetarna, bönderna, och långt från lyxiga sällskapshus, där mindre respektabla män
och kvinnor vistades. Offentlig rökning kom att anses som ohyfsad, och aktiviteten kom att
flyttas till de mer privata rummen. Tobaksrökningen kom i högre sociala sammanhang att
bytas ut mot snuset. Produkten var luktfri och påverkade inte andra i omgivningen. Snusets
egenskaper erbjöd det röktobaken inte kunde ge.24
Genus har inte varit ett fokus i svenskforskning kring tobaksrökning. En studentuppsats finns
dock gällande 1600–1700-talets kritpipor och rökning ur ett genusperspektiv. Studenten
Robert Bergman Carter argumenterar för att det finns indikationer på att kvinnor rökte tobak,
och att dessa uppfattades komma från samhällets lägre skikt. Kvinnor som rökte tobak ansågs
som ohyfsade och en allmän rökning i det offentliga rummet ansågs ofint. Men kvinnor som

21

Mansén 2011, s. 120; Leif Runefelt, Att hasta mot undergången: anspråk, flyktighet, förställning i debatten om
konsumtion i Sverige 1730–1830, (Lund: Nordic Academic Press, 2015), s. 255.
22
Runefelt 2016, s. 374.
23
Runefelt 2016, s. 127, 137–138.
24
William Tullett, ”Tobacco’s Publics” i Smell in Eighteenth-Century England: A Social Sense, (Oxford
University Press, 2019), s. 18–19.
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rökte av medicinska skäl var acceptabelt. Liksom William Tullett drar Robert Bergman Carter
slutsatsen att rökandet skulle ske inom den privata sfären, speciellt för överklassens män.25
I vilken utsträckning konsumtionen av tobak skedde bland samhällets olika skikt i Stockholm,
och om den illegala tobaksrökningen var manligt eller kvinnligt betingad, blir därför relevant
att undersöka i denna studie. De anledningar som ges till förbuden kan visa på de styrandes
värderingar, och samhällets normer kring tobakskonsumtion. De faktiska tobaksrökarna som
undersöks är dock en begränsad skara. Poliskammarens diarium anger de personer som rökte
eller hanterade tobak på ett olagligt sätt, resterande grupper som konsumerade tobaken på ett
lagligt sätt kan inte nås.

1.4.3 Brottslighet i Sverige och Stockholm under 1700-talet
Denna studie kommer att beröra en viss typ av brott, nämligen överträdelser mot
tobakrökningsförbud. Den svenska forskningen om kriminalitet, brott och straff under 1700talet till 1800-talet är utbredd. Hanns von Hofer har undersökt brott och straff i Sverige ur ett
breddare perspektiv, då han skapat en historisk kriminalstatisk över 250 år, från 1750 till
2010.26 Hanns von Hofers undersökning gällande 1700-talet kan vara av intresse för denna
studie. Det utmärkande resultatet var den stora dominansen av böter som påföljd, samt att
dessa ofta gällde lägre belopp. Hanns von Hofer drar slutsatsen att svenska myndigheter
handskades mest med brott av mildare karaktär, då framförallt brott med låga straffvärden
lagfördes i praktiken.27 Han menar även att vedergällning och allmänprevention, spelade stor
roll under slutet av 1700-tal och in på 1800-talet; alltså att påföljden var ett sätt att hämnas, ge
igen för en skada eller oförrätt som någon orsakat. Straffet fyllde också en avskräckande
funktion, inte enbart för den drabbade utan även för omgivningen.28 I relation till denna studie
blir det intressant att undersöka vilka straff som utdelades gällande illegal tobaksrökning, och
i vilken utsträckning de förhåller sig till de resultat och slutsatser som Hanns von Hofer
framfört, gällande 1700-talets straffsystem.

Robert Bergman Carter, ” Vem rökte alla dessa pipor? – en historisk-arkeologisk studie av kritpipor och
rökning i 1600- och 1700-talens Sverige med genus- och intersektionalitetsperspektiv”, Kandidatuppsats, 2013,
https://www.lu.se/lup/publication/4227606 [hämtad 28/4]
25

26

Hanns von Hofer, Brott och straff i Sverige: historisk kriminalstatistik 1750–2010: diagram, tabeller och
kommentarer, (Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, 2011).
27
Hofer 2011, s. x – xi.
28
Hofer 2011, s. xi.
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Forskaren Birgit Petersson har tidigare anfört en studie om fattigdom och brottslighet i
Sverige, som omfattar en delundersökning om människor som begått brott i Malmöområdet,
1865–1869.29 Studien fokuserar på sociala och ekonomiska förhållanden, samt vilka
brottstyper som var mest förekommande bland olika sociala grupper i Malmö.30 Peterssons
studie liknar till viss del denna studie, dock undersöker Petersson en annan tid och ett annat
område. Petersson menar att studiens resultat sticker ut från tidigare forskning rörande
brottslighet i Sverige, som hävdar att underklassen, de fattiga i samhället var ansvariga för
den större delen begångna brott.31 Peterssons studie visar att alla samhällsgrupper, från de
högsta till de lägsta blev dömda för lindriga brott i Malmöområdet, dock skiljer sig brotten åt
mellan de olika sociala grupperna. De övre samhällsskikten begick mest brott kallade
”försummelser av medborgliga plikter”, men även fylleri och ordningsbrott. Hos underklassen
var fylleri och ordningsbrott det vanligaste. Petersson visar att underklassens brott tyder på
fattigdom och nöd.32 Till skillnad från Birgit Petersson håller dock Mats Berglund med
tidigare forskning; om att de lägre samhällsskikten utförde mest brott. Mats Berglund har dels
undersökt vilka personer som låg bakom upploppen och gatubråken i Stockholm i studien om
Massans röst: upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848.33 Enligt Berglunds beräkning
kom deltagarna i huvudsak från de lägre samhällsskikten. Deltagarna i upploppen var i
huvudsak män och bestod till hälften av soldater/båtsmän, resterande av underofficerare,
arbetare och lärlingar. En mindre representerad grupp var dock borgare och tjänstemän. 34
Mot denna forskningsbakgrund blir det intressant att undersöka vilka människor som ställdes
till rätta för överträdelserna gällande tobaksrökning i Stockholm; dels de föreställningar
myndigheterna hade genom förbuden, dels i praktiken, genom en undersökning av
poliskammarens diarium under 9 månader, åren 1793–1794. Går det i denna studie att urskilja
en särskild socialgrupp, som i Mats Berglunds studie; eller är det en mer utspridd grupp, från
olika sociala skikt som framkommer i källmaterialen, liksom i Birgit Peterssons studie?

1.5 Ordning och utrymme
”Ordning” spelade en stor roll i Europa under tidig modern tid menar forskaren Riita Laitinen,
Birgit Petersson, ”Den farliga underklassen”: studier i fattigdom och brottslighet i 1800-talets Sverige,
(Umeå: Umeå Universitet, 1983).
30
Birgit Peterson 1983, s. 123.
31
Birgit Peterson 1983, s. 123–125.
32
Birgit Peterson 1983, s. 174–175, 178.
33
Mats Berglund, Massans röst: upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848, Stads- och kommunhistoriska
institutet, (Stockholm: Stockholms universitet, 2009).
34
Berglund 2009, s. 122–124.
29
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som undersökt ordning, materialitet och det urbana rummet i det tidigmoderna Sverige.
Ordning involverade hela samhället, ordningen var mångfacetterad och betydde olika saker i
olika sammanhang från social, kulturell till politisk och religiös ordning; ett samhällstänk där
världen, samhället cirkulerade kring ordning, allt hade sin korrekta plats i ordningen.
Forskning kring ordning i tidig modern tid visar att ordningen var i huvudsak patriarkal och
hierarkisk och upprätthölls av både vanligt folk och myndigheter. I denna uppsats är det
ordningen som myndigheterna anbefaller som studeras, ledd av Kungl. Maj:t och
Överståthållaren genom förbuden och som implementerades genom ”poliserna”, stadsvakten,
stadsfiskalerna med mera. Denna studie rör sig till skillnad från Riitta Laitinens studie från
tidig modern tid in mot modern tid, alltså huvudsakligen slutet av 1700-talet. Vikten av
ordning spelade dock ännu en stor roll i det svenska samhället. Leif Runefelt menar att i det
svenska samhället under 1700-talet och in på 1800-talet fanns en föreställning kring en
synliggjord hierarkisk ordning. Var man och kvinna hade sin plats i ordningen och skulle leva
därefter. Människan uppfattades drivas på av egennyttiga begär som kunde skada individen
och samhället om konsumtionen inte kontrollerades. Om människan själv inte kunde
kontrollera konsumtionen låg ansvaret på statsmakten.35
Begreppen ”ordning” och ”kontroll” kommer i denna studie att användas dels utifrån det
tidigmoderna samhällstänket på ordning. Alltså synen på att allt har sin korrekta och lämpliga
plats. ”Ordning” och ”kontroll” ses också som något aktivt som skapades av staten och
poliskammaren över folket i staden. Dessa upprätthåller ordningen och folket förväntas
efterleva den. I denna studie är det även föreställningarna av ordningen och kontrollen som
undersöks, med hjälp av förbuden, men också de som går emot ordningen. Den illegala
aktiviteten, tobaksrökningen kommer också studeras; alltså blir oordningen ett centralt
studieobjekt. Ordningen studeras genom de utfärdade förbuden och oordningen genom den
illegala tobaksrökningen. Ordningen gäller till viss del den spatiala dimensionen av
Stockholm. Var, hur och när något får ske i olika områden i Stockholm. Denna ordning
upprätthålls med vad som kan kallas för ”spatiala regler”, alltså implicita och explicita
geografiska regler som talar om vad man får och inte får göra på och utanför vissa områden
och platser. Forskaren Riitta Laitinen använder begreppet ovan och menar att dessa regler är
konstruerade för att kontrollera rörlighet och agerande i stadsutrymmet. De talar om vad som
är acceptabelt, lämpligt och korrekt, samt motsatsen till det, i det gemensamma, publika
stadsutrymmet. Sedan vad människor faktiskt gör i stadsutrymmet kallar Riitta Laitinen för
35

Runefelt 2015, s. 255, 257.
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”spatiala praktiken”.36 Dessa två begrepp kommer att användas i studien. Den spatiala
praktiken synliggörs genom undersökningen av överträdelserna mot tobaksrökningsförbuden
(registrerade i poliskammarens diarium). Denna spatiala praktik bryter mot de spatiala
reglerna, som i denna undersökning innefattas av tobaksförbuden. Spatiala regler är både
implicita, omedvetna regler och explicita, medvetna regler. Riitta Laitinen menar dock att
spatiala regler oftast är implicita regler. I denna studie är det både de explicita och implicita
spatiala reglerna som undersöks. Båda källmaterialen i denna studie innefattar explicita
beskrivningar av platser och områden i Stockholm. I förbuden beskrivs vissa specifika plaster,
områden, byggnader som var förbjudna att röka i, vid och på. I poliskammarens diarium har
platserna där personerna blivit påkomna att röka tobak registrerats. På grund av att detta finns
beskrivet i materialet möjliggör det en analys av stadsutrymmet. De implicita spatiala reglerna
kommer också att undersökas, de som förbuden och överträdelserna inte noterar men som
skapas genom dem.

1.6 Bakgrund
1.6.1 Stockholm
Stadsbefolkningen i Stockholm pendlade mellan 58 400 personer och 76 100 personer under
åren 1750–1799. 37 Tiden från 1700-talet mitt och fram till 1800-talets mitt är inom svensk
forskning känd som en stagnationsperiod. Det innebär att perioden ses som en tid av nedgång
av demografisk rörlighet och bosättning, problem på arbetsmarknaden, ökad fattigdom, hög
dödlighet och så vidare.38 Enligt forskarna Eva Eggeby och Klas Nyberg blev
stadsbefolkningen i Stockholm under perioden 1769 till 1850 allt fattigare; från att staden
befolkats mest av mellanskiktet i samhället (hantverkare, småföretagare och tjänstemän) till
att domineras av samhällets lägre skikt (gesäller, arbetare, soldater, tjänstefolk och fattiga).
Eva Eggeby och Klas Nyberg menar även att det rådde bostadsbrist i staden då allt fler
bildade egna hushåll (gesäller, arbetare och tjänstefolk). Detta höjde antalet inneboende i
staden.39

36

Riitta Laitinen, Order, materiality and urban space in the early modern kingdom of Sweden, (Amsterdam:
University Press, 2017), s. 15–16, http://public.eblib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=5046617 [hämtad
29/3 2020]
37
Statistik årsbok för Stockholms stad 1905.
38
Eva Eggeby & Klas Nyberg, ”Stad i stagnation 1720–1850”, i Staden i vattnet, Bd. I. 1252–1850, red. Lars
Nilsson (Stockholm 2002), s. 187.
39
Eggeby & Nyberg 2002, s. 193–195.
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1.6.2 Ordningsmakten och dess kanaler
Kungörelser
Statsmakten och andra myndigheter såsom centrala ämbetsverk behövde på ett eller annat sätt
nå ut med information till folket. Denna kommunikation skedde genom olika kanaler. På
1700-talet var en av dessa kanaler kungörelser. Kungörelserna var nyheter eller
offentliggörandet av nya lagar och förordningar. Allmänna kungörelser som distribuerades ut
i hela dåvarande Sverige skulle lästas upp för allmänheten i kyrkorna. Prästen var en
förmedlare mellan överheten och folket, utöver sin uppgift att leda gudstjänster hade prästen i
uppgift att läsa upp kungörelser. Allmänna kungörelser skulle läsas upp i kyrkan eller spikas
upp på kyrkportarna för folket att läsa. Även om uppgiften låg i prästens händer var
uppläsningen av kungörelserna styrd av statsmakten. Prästerna var förbjudna att förkorta
innehållet i kungörelserna eller göra egna tolkningar av dem. Allt skulle läsas upp.
Uppläsningen av kungörelser kunde dock fördröjas. Detta på grund av att kungörelserna
trycktes i Kungliga tryckeriet i Stockholm. Därifrån blev de utskickade och det kunde därmed
dröja från det att kungörelsen utfärdades tills att den blev uppläst och allmänt känd för folket.
Kungörelserna ämnade till Stockholms stadsbefolkning kunde dock nästan direkt distribueras
ut i staden. 40 Kungörelser kunde således även gälla och utfärdas på regional- och lokalnivå,
vilket statstjänstemän såsom Överståthållaren i Stockholm hade rätt att göra.
Överståthållarämbetet var den högsta förvaltningsmyndigheten i Stockholm stad från 1634
och fram till 1967, vilket under 1700-tal löd under Kungl. Maj:t (regeringen). Titeln
överståthållare användes enbart i Stockholm och motsvarades av titeln landshövding som
användes i Sveriges alla län. Dessa högt uppsatta ämbetsmän var regionala representanter för
statsmakten. Överståthållarämbetet leddes av Överståthållaren samt dennes medarbetare och
ställföreträdare Underståthållaren.41

40

Elisabeth Reuterswärd, Ett massmedium för folket: studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets
samhälle, (Historiska Media/Nordic Academic Press, 2001), s. 41–43, 61–62; Mats Berglund, Massans röst:
Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719–1848, (Stockholm, Stockholms universitet, 2009), s. 51–52.
41
Överståthållarämbetet,Nationalencyklopedin http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ö
verståthållarämbetet [hämtad 2020-03-19] ;
Överståthållaren,Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/överståt
hållaren [hämtad 2020-03-19] ;
Underståthållare,Nationalencyklopedin http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/understå
thållare [hämtad 2020-03-19] ;
Landshövding, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/landshövdi
ng [hämtad 2020-03-19] ; Reuterswärd 2001, s. 41.
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Ordning på Stockholms gator
Den 10 februari 1747 beordrade Överståthållaren Stockholms stadsfiskaler, samordnande
ledare över större delen av stadens politiväsende, att dagligen rapportera in brott, små som
stora berörande oljud, slagsmål, våld, rån och andra förbrytelser gjorda i staden. Brott och
oroligheter på Stockholms gator skulle således rapporteras in till Stadsfiskalen, som
överlämnade informationen till Överståthållaren, som i sin tur vidarebefordrade informationen
till statsmakten. Uppgiften att rapportera föll på Stadsfiskalerna då dessa hade stort inflytande
över polisarbetet, dock var deras huvudsakliga uppgift att vara åklagare. De som
inrapporterade och var ute på Stockholms gator var stadsvakten, separationsvakten,
brandvakten och uppsyningsmännen. Stadsvakten skulle patrullera på gatorna och förhindra
brottslig verksamhet, men som man hör på namnet ansvarade de även för vakthållning, och
vid särskilda tillfällen eller vid till exempel eldsvådor hade de en bevakande roll.
Separationsvakten hade i uppgift att avlasta och hjälpa stadsvakten, samt utförde enklare
sysslor såsom att hålla efter tiggare och lösdrivare. Vakterna bar uniform och hade befogenhet
att bära vapen såsom värja och musköt, samt rätt att omhänderta våldsamma personer och
misstänka brottslingar. Av vaktstyrkan som patrullerade på gatorna var brandvakten de som
inrapporterade mest till stadsfiskalen. De hade översyn över brandfaran i staden, och
patrullerade nattetid för att upptäcka eventuella bränder, men deras uppgift sträckte sig också
allmänt över den nattliga ordningen i staden. 42 Uppsyningsmännen var övervakare, som i
första hand hade uppsyn över brott mot olika handels- och näringslagstiftningar, men även
över ordningsbrott, sabbatsbrott och lösdriveri, samt ansvar över stadens renhållning.43
Bredvid vaktstyrkorna fanns den militära garnisonsvakten, vilken bestod av flera regementen
som vardera ansvarade för särskilda områden i staden. Livgardet bevakade Staden, Norrmalm
och Södermalm medan artilleriregementet bevakade Ladugårdslandet, och flottans män höll
vakt på Skeppsholmen. Övervakningsorganisationen under 1700-talet var alltså splittrad i
flera parallella myndigheter och vaktstyrkor och svår att överblicka. Med inrättandet av
poliskammaren 1776 kom organisationen att sakta förändras. Inrättandet innebar att
stadsfiskalerna, uppsyningsmännen med flera flyttade från andra förvaltningsmyndigheter till
poliskammaren. Dock fanns den gamla organisationen kvar, där brandvakten, stadsvakten och
separationsvakten fortsatt stod för huvuddelen av det fysiska ingripandet på gatorna, samt
nattpatrulleringen på gator och gränder. Men poliskammaren fick härmed en central roll i

42
43

Berglund 2009, s. 71–72.
Sabbatsbrotten syftar på olovligt idkande av hantverk och arbete under söndagar och högtidsdagar.
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övervakningen av Stockholm. All brottslighet skulle rapporteras till poliskammaren. Staden
delades upp i 33 distrikt, med en uppsyningsman i varje distrikt. Brott noterades och
vidarebefordrades till berörd rättsinstans, men de lindrigare förbrytelserna dömdes direkt i
poliskammaren.44

2. Undersökning
Undersökningen är uppdelad i två huvuddelar efter källmaterialen. Första delen utgår från de
funna förbuden i Modées samlingsverk. Den andra delen utgår från de funna brottsfallen
gällande tobaksrökning i poliskammarens diarium. Därefter följer en kort jämförelse och
diskussion.

2.1 Förbuden
Nedan följer en kort redogörelse av de fem funna förbuden relaterade till tobaksrökning, i
kronologisk ordning. Sedan följer en tematisering av innehållet av förbuden, indelade i fem
teman: sociala grupper, olovligt uppträdande, plats, straffsats och motivering.

2.1.1 Fem förbud under 1700-talet
Det första funna förbudet från 1700-talet, är från 1740. Den 12:e September 1740
utfärdades en förordning gällande ett förbud mot tobaksrökning på särskilda platser i
Stockholmsområdet. Förbudet utfärdades i sammanband med en då nyligen upptäckt
brandolycka, som troligen var förorsakad av tobaksrökning. Vem som utfärdade
förordningen är oklart, då det inte är utgivet i samlingsverket. Men den var troligtvis
utfärdad av antingen Kungl. Maj:t eller Överståthållarämbetet. 45
Det andra förbudet är utgivet den 16 september 1741 och skiljer sig från de andra
förbuden. Detta förbud är åldersrelaterad och riktar in sig på samhället yngre undersåtar,
”ungdomarna” i hela riket.46 Förbudet är utfärdad av regeringen (Kungl. Maj:t) och
innebär att män under 21 år var förbjudna att röka tobak.47

44

Berglund 2009, s. 75.
Förbud 12/9 1740, Modée 1749, bd. 3, s. 1665–1666.
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Begreppet ”ungdomar” är problematisk i sammanhanget då begreppet användes annorlunda då än nu.
”Ungdomar” som modernt begrepp syftar på tonåringar. Medan på 1700-talet betydde ordet mer, en person som
är underställd någon annan, snarare än ett åldersrelaterat begrepp. Citattecken finns för att göra en åtskillnad.
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Det tredje förbudet utfärdades av Överståthållarämbetet den 19 juli, år 1777. Förbudet
handlar om olovlig hantering av eld och om olovlig tobaksrökning på vissa platser i
Stockholmsområdet. Det var förbjudet att röka tobak, gå med ljus eller annan ”bar eld” i
hus och rum, samt platser där eld lätt kunde antändas. Förbudet kom ut ungefär ett år efter
det att poliskammaren inrättades i Stockholm, den nya politimyndigheten. Förbudet liknar
det första funna förbudet från 1740. Dock är detta förbud mer innehållsrik och ger fler
anvisningar och beskrivningar av förbjudna platser.48
Det fjärde förbudet, utkommen den 19 juli år 1792 av Överståthållarämbetet, var inriktad på
området kallat Kungl. Skeppsholmen, en liten ö mitt i Stockholm. Enligt förbudet blev det
förbjudet att röka på Kungl. Skeppsholmen, utomhus och inuti skjul och bodar.
Överståthållarämbetet ger också allmänna anvisningar om förbjudna platser i staden.49
De femte och sista förbudet för denna undersökning kom ut den 21 augusti, 1793. Förbudet
utfärdades av Överståthållarämbetet och är en förnyad kungörelse och förbud emot
tobaksrökning, men också emot andra aktiviteter förknippade med eldantändning, såsom
olovligt skjutande, raket och svärm kastande under vintertid,50 tjärande av fartyg på hamnarna
i staden och allmänt gällande hantering av eld.51

2.1.2 Motivering
Alla förbud utom en har liknande motiveringar till varför förbuden uppkom, nämligen tidigare
erfarna händelser av brand genom tobaksrökning och annan eldsrelaterad aktivitet. Det första
förbudet från 1740 är särskilt kopplat till denna motivering. Då förbudet uttryckligen är
utfärdat efter det att ”Kungsholm Broen” i Stockholm hade brunnit. Branden troddes vara
orsakad av tobaksrökning och händelsen sägs i förbudet vara nära i tid med utgivandet av
förbudet. På grund av branden uppkom förordningen mot tobaksrökande. Förordningen är
delvis direkt kopplad till händelsen, och kungör att de som ertappats med att ha rökt på eller
under Kungsholms bron och ”lagl. Öfvetyges”, alltså enligt rätt funnits skyldiga, böta 10 daler
silvermynt.52 Händelsen får således konsekvenser. Förordningen gäller inte enbart
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tobaksrökande på och under Kungsholms bron utan hänvisar även till andra platser i
Stockholm.
Förbudet från 1777 motiveras också av tidigare erfarenheter av olyckshändelser orsakade av
tobaksrökning och oförsiktigt hanterade av eld. Överståthållarämbetet skriver i förbudet att de
blivit underrättade av ”Kongl. Directionens öfwer de Regale Brännerierne i Riket” och fått in
skriftliga berättelser om arbetare vid de ”Regale Brännerierne” i Stockholm som påstås
antända och röka tobakspipor inomhus och utanför gårdarna. Brännerier är anläggningar där
man tillverkar brännvin och annan sprit. Produkten de tillverkar är därför väldigt lätt
antändlig; att röka tobak på en sådan plats blir farligt. Utifrån den brandrisk som
tobaksrökningen därmed utgjorde, kan man förstå varför Överståthållarämbetet valde att dela
den informationen i förbudet.
En annan motivering som Överståthållaren nämner i förbudet är att flera författningar
gällande tobaksrökning på gator och i hus och rum med brandrisk utfärdats tidigare, men att
dessa inte efterlevts. Därför menar Överståthållarämbetet att man måste utfärda förbudet mot
tobaksrökning och ovarsamt hanterande av eld.
Til förekommande af wådeliga händelser, är wäl genom tid efter annan utkomne
Författningar förbudit, at owarsamt med eld umgå och at i synnerhet röka tobak på
gatorne och i sådane hus och rum, der eld lätteligen kan antändas; dock som dessa
Författningar ej sällan öfwerträdas […]53

Denna motivering framkommer även i förbudet från 1793, där det står:
Ehuruväl ej mindre äldre, än nyare författningar, jemte allmänna lagen, uttryckeligen
föreskrifwa de skyldigheter och försiktighetsmått, hwilka, i afseende på en noggran
wård och warsam handtering af elden, hwar och en, til förkommande af
olyckshändelser, wid answar iakttaga bör; dock som Öfwer. Ståthållare.Ämbetet tid
efter annan haft tilfälle erfara, huruledes dessa författningar på hwarjehanda fått, dels
genom lös och bar elds bärande, dels genom en otillåten tobaksrökning på förbjudne
ställen, dels ock genom et otidigt skjutande inom stadens staquet, i synnerhet af tjenste
och arbetshjon samt deras mederlikar esomoftast öfwerträdas, och hwilket mer af
okunnighet om författningarnes föreskrift, än af en upsåtlig wårdslöshet och owilja, at
den hörsamma, twiswelsutan härrör; […] har jag ock, med förnyande af förenämnde
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författningar, genom denna min kunngörelse yttermera på det alwarsammaste welat
förbjuda […]54

I ovan citerade stycke skriver Överståthållaren om att myndigheten erfarit att flera
författningar överträtts. De nämna aktiviteterna, inklusive tobaksrökning, sägs visa hur nyare
och äldre författningar, till och med den allmänna lagen kring en noggrann vård och varsam
hantering av eld inte uppehålls. Det intressanta i sammanhanget är att detta förklaras genom
folkets ”okunnighet om författningernes föreskrift”. Det påstås alltså att folket i huvudsak inte
vet om förordningarna och därför överträder dem, snarare än att de medvetet med
”wårdslöshet och owilja” gör det. Utifrån detta går Överståthållarämbetet ut med ett förnyat
förbud.
Förbudet från 1792 har också en motivering kopplad till tidigare händelser av tobaksrökning,
gällande den plats som förbudet avser.
Under de på Kongl. Skeppsholmen tillåtne promenader har ej sällan händt, en del
ringare personer företagit sig at röka tobak, både under bar himmel och äwhen uti
kronans öpna skjul och bodar: och emedan et slikt sjelfswåld, som medförer osäkerhet
för kronans der befintelige förrådshus, fartyg och öfrige tilhörigheter […]55

Här blir också beskyddandet av kronans tillhörigheter orsak till förbudet. Tobaksrökningen
uppfattas medföra brandrisk och tillhörigheterna måste därmed skyddas från den möjliga
faran. Viljan att förhindra bränder och att säkra staden från olyckor framkommer även i
förbudet från 1777:
Altså och på det de olyckor i tid måge afböjas, hwilka under tobaks rökande af elds
spillning lätteligen kunna upkomma, har Öfwer-Ståthållare-Embetet härigenom
allmänneligen welat kungöra […]56

Brandfaran och osäkerheten för staden kopplar ihop alla förbuden. Till och med förbudet från
1741, där en anledning gäller eldfaran. ”Ungdomar” sägs med sitt tobaksrökande: ”icke
allenast swåre olyckor och eldskador sig ofta tildragit genom tobaks eldens wårdslösa
handterande”.57 Här är det alltså brandrisken som gör tobaksrökandet farligt inte
konsumtionen i sig.
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Förbudet från 1741 har dock även andra anledningar. Den övergripande motiveringen är att
”ungdomar” anses på ett skadligt sätt missbruka tobaksrökandet. Tobaksrökande sägs ”hos
ungt folk öfweerhanden taga”,58 alltså att ungdomar inte kan kontrollera sitt tobaksrökande.
Andra anledningar till förbudet gäller omognad, oförstånd och ekonomi. ”Ungdomar” anses
vara oförmögna till att konsumera tobak på ett hälsosamt sätt. I förbudet står det att de yngre
”förskämt helsan”.59 Under 1700-talet använde man ord som ”skadligt” och ”ohälsosamt”
gällande produkter vars konsumtion ansågs ekonomisk belastande för människan och för
samhället. Därmed kan i detta sammanhang ”förskämt helsan” tolkas som en ekonomisk
belastning. Detta blir även mer troligt genom meningen som följer i förbudet. Ungdomar har
”förtärt mera än the warit i stånd at förtiena til födo, underhåld och nödigt behof”.60 Det
handlar alltså om en oförnuftig konsumtion av tobaken, där konsumtionen upplevs gå ut över
ekonomin.
Ålder spelar stor roll i förbudet från 1741. Förbudet gäller fram till att ungdomen fyller 21 år.
Fram till dess anses ungdomen vara oförmögen att kontrollera sitt tobaksbruk. Tobaksbruket
kräver mognad. I förbudet står det ”hwilket the wid mognare ålder med skada måste ångra”.
Vid vuxet tillstånd ska tobaksrökaren alltså vara förmögen att förstå vad som är ett korrekt
konsumtionsbeteende. Förbudet kan säga en del om hur människor och kanske mer specifikt
myndigheter såg på ungdomar och vuxna. Den norm som framkommer i förbudet är att
tobaksrökaren ska vara en vuxen man, som har förmåga att kontrollera sitt tobaksbruk och sin
ekonomi, samt förebygga missbruk genom måttlig konsumtion. Anledningarna till förbudet
ligger i de negativa föreställningarna som statsmakten hade gentemot tobaksrökande bland
”ungdomar” och inte ur en hälsosynpunkt. Dessa föreställningar verkar inte heller ha varit
ovanliga. Tage de la Motte har uppmärksammat ekonomiska och moraliska föreställningar
kring konsumtionen av tobaken under 1700-talet, vars konsumtion ansågs skadlig och gav
upphov till missbruk.61

2.1.3 Sociala grupper
Förbuden är i huvudsak riktade till allmänheten i staden, undantaget förbudet från 1741 som
specifikt inriktar sig på ”ungdomar”. Förordningen från 1740 nämner inga specifika sociala
grupper, och kan därmed tänkas gälla för allmänheten i staden. De andra förbuden ger uttryck
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för att gälla för allmänheten, alltså en bredare massa av befolkningen. I förbudet från 1793
används uttrycket ” det någon, eho som helst”, när Överståthållaren talar om de förbjudna
aktiviteterna och platserna. Här fångas alla i staden in, förbudet gäller för alla i Stockholm. I
förbudet från 1777 används liknande utryck som ”att ej någon” och ”Överståthållhållaren
härigenom allmänneligen velat kungöra”.62 Förbudet vänder sig till den allmänna
befolkningen i staden. I förbudet från 1792 används uttrycket ”allmänheten” när
Överståthållaren hänvisar: ”at härigenom allmänneligen förbjuda alt tobaksrökande på
Skeppsholmen” och ”Til allmänhetens underrättelse länder jemwäl”. Förbudet var riktat till
allmänheten som vistades på Skeppsholmen, men den grupp som påverkades mest av förbudet
var troligtvis flottans män som tjänstgjorde på ön.
Förbudet från 1741 är också allmänt riktat. Dock inte till folket i stort utan allmänt till alla
”ungdomar”. Målgruppen specificeras tydligare genom beskrivningen: ”thet all ungdom i
gemen, af hwad Stånd then wara må, innan han kommit til laga ålder och fylt Tiugu Et
År”.63 Förbudet gäller alltså alla ”ungdomar” oavsett bakgrund. Ordvalen här är
intressanta, då Kungl. Maj:t lägger tonvikten på att förbudet gäller oavsett stånd. Rökning
bland ”ungdomar” var alltså inte en klassfråga. Förbudet ska gälla alla ”ungdomar”, ändå
används ordet ”han”. Ordvalet kan tyda på att överheten antog att rökaren var en man,
vilket sannolikt var en utbredd föreställning under 1700-talet. William Tullett menar att
detta var en etablerad föreställning i England under denna tid. Tystnaden gällande
kvinnliga rökare i svenskt historiskt material från tiden, vittnar också om en manlig norm,
även om verkligen kan ha sett annorlunda ut.64
Utöver ”ungdomar” omnämns även en annan målgrupp i förbudet från 1741, nämligen
föräldrar, förmyndare och husbönder. Dessa vuxna anses vara ansvariga för ungdomarna och
ska informeras om att ”ungdomen” överträtt förbudet. De ansvariga vuxna ska enligt
kungörelsen hållas skyldiga om de inte vidtar åtgärder mot ”ungdomarnas” otillåtna aktivitet.
Från statens sida kan det här tolkas som att det finns en förväntan utöver rättssystemet på att
de ansvariga vuxna ska ta uti med ”ungdomarna”. I förbudet står det:
[…] åliggandes werderbörande föräldrar, förmyndare och husbönder at härå hafwa et
noga inseende ibland sine Barn, Pupiller och tienstefolk, som the ock i annor händelse,
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och ther the genom flathet och försummelse härutinnan giöra sig brotslige, böra tillika
[…] samma straff, som förberört år […]65

Orden ”flathet” kan i sammanhanget betyda att den vuxne struntar i eller undviker att
tillrättavisa ”ungdomen” och med ”försummelse” att den vuxne inte fullgör sin plikt som
ansvarig person.66 Om den ansvarige agerar med ”flathet” och ”försummelse” ska denne i sin
tur straffas. Att den ansvarige straffas för detta tyder på vikten av att ta ansvar och göra sin
plikt. Hushållen under 1700-talet hade en hierarkisk uppbyggnad, med över- och
underordnade personer inom hushållet. Tjänstefolk som arbetade för husbonden, menar
forskaren Mats Hayen, betraktades i högsta grad som ”barn” till husbonden, och husbonden
hade ansvaret och makten över dem. Tjänstefolket bodde också vanligen hos husbonden.67
Därför hade husbonden också en helt annan möjlighet att tillrättavisa tjänstefolket.
I slutet av förbudet från 1741 särskiljs de som står i krigstjänst: soldater, ryttare, dragoner och
båtsmän. Åldersrestriktionen för tobaksrökande gäller inte för dessa grupper. Dessa utmärker
sig från andra ”ungdomar”, och tillhörigheten med tjänsten väger tyngre än åldersgruppen de
ingår i.
Dock kommer thenne inskränkning af ålder och tid för tobaks rökande ej sträcka sig til
them, som stå i Wår pch Kronans Krigstienst, och äro wärkeligen antingen Dragoner,
Ryttare, Soldater eller Båtsmän, med hwilka thet är en helt annan beskaffenhet.68

Utöver vilka förbuden är riktade till, de som får röka och de som inte får röka tobak,
framkommer föreställningar kring vilka som också ansågs begå överträdelser mot förbudet
och således ansågs röka tobak illegalt. I förbuden från 1777 och 1793 utpekas tjänstehjon och
arbetshjon som grupper som riskerade att begå överträdelser mot förbuden. Tjänstehjon var
personer som tjänstgjorde i hushåll eller i jordbruket. De skulle passa upp och betjäna, vilket
till exempel var pigor och drängar.69 Ett arbetshjon, kallades en person som tillfälligt arbetade
och var daglönare. Men ordet i plural kan också betyda allmänna arbetare.70 Enligt Svenska
akademiens ordbok kan definitionen för de båda yrkesgrupperna ibland vara liktydiga, och
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därmed kanske också jämbördiga, om än inte långt ifrån. Dock menar Birgit Peterson att
tjänstefolket i staden hade en högre social position än arbetshjon. Enligt Birgit Petersons
beräkning tillhörde en dräng eller piga mellanskiktet i staden, medan arbetshjon tillhörde de
längre, om inte lägsta skikten i samhället.71 I förbudet från 1777 anklagas arbetarna och
tjänstefolket för tobaksrökning, vilket påstås ske på deras arbetsplatser:
[…] enligt Kongl. Directionens öfwer de Regale Brännerierne i Riket till ÖfwerStåthållare-Embetet afgifne skrifteliga berättelse, bland Betieningen wid de Regale
Brännerierne här i Staden och der warande Tienstfolk, det sielfswåld sig skal inritat, at
de esomoftast med antända och rökande tobaks-pipor gå inom Bränhusen eller
Bränhusgården […]72

Uppfattningen var att arbetarna och tjänstefolket tände tobaks-pipor och rökte tobak. I
förbudet från 1793 skriver Överståthållaren att ”i synnerhet af tjenste och arbetshjon samt
deras mederlikar esomoftast öfwerträdas”.73 Att denna grupp var särskilt utpekad
framkommer också utav straffet som tilldelades den som överträdde förbuden. I
beskrivningen av straffen särskiljs tjänstehjon och arbetshjon. Att denna grupp särskiljs även
vid påföljden indikerar också att myndigheterna ansåg att denna grupp särskilt begick
överträdelserna och därmed behövde tas itu med.
Utöver folket i staden och specifikt tjänstehjon och arbetshjon, så vänder sig förbuden från
1777 och 1793 även till polisbetjänterna i staden, poliskammarens och andra myndigheters
tjänstemän. I slutet av förbudet uppmanar och anvisar Överståthållaren politibetjänterna att
rapportera in överträdelser mot förbudet:
Öfwer handhafwande häraf åligger Stadsens Fiscaler med samtelige Politie-Betieningen
att hålla alfwarsam tilsyn och den brotslige genast tiltala, skolandes den, som wet at en
slik öfwerträdelse skedt, men sådant icke angifwer, wara sielf förfallen til Tio Daler
Silfwermynts böter.74

Polisbetjänterna ska hålla allvarsam tillsyn och genast arrestera den som begått överträdelser.
Här ges även en varning åt tjänstemännen att om de inte sköter sitt jobb och rapporterar in
överträdelser mot förbudet blir de själva straffade med böter.
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2.1.4 Olovligt uppträdande
[…] de flere ställen, der eld lätteligen kan antändas, må understå sig at röka tobak, eller
der gömma pipa och tobak, eller ock gå med bart ljus utan lykta, eller annor lös och bar
eld, eller eljest wårdlöst handtera elden.75

Ovan citerade text från förbudet från 1777, talar om de platser där det var förbjudet att röka
tobak, och det man därmed inte fick göra. Beskrivningen är kopplad till bruksföremålet,
pipan. Varken råvaran, tobaken eller föremålet, pipan fick gömmas eller förvaras på vissa
platser i staden. I sambandet ger Överståthållarämbetet även direktiv för hur eldskällan ska
hanteras. Det var förbjudet att gå med bar eller lös eld, och ljus utan skyddande behållare.
Denna beskrivning återkommer i förbudet från 1793 med en utökad beskrivning av pipans
utseende och hänvisar även till de redskap som används vid tobaksrökningen: ”[…] de flere
ställen, der eld lätteligen kan antändas, fördrista sig at med betäckt eller obetäckt pipa röka
tobak eller der göma sina tobaksanstalter, eller att gå med bart ljus utan lykta, eller annan lös
och bar eld bära, eller eljest med elden wårdslöst och vaktsamt umgå;”.76 Att pipan är betäckt
kan indikera att den har ett skydd ovan på pipan. Ordet ”anstalt” kan betyda redskap, eller
svårbestämda föremål.77 Ordet ”Tobaksanstalter” kan därmed i detta sammanhang hänvisa till
det föremål som används, redskap som användes till tobaksrökandet.
I ovanstående citat används verbet ”fördrista”, vilket kan betyda att personen understår sig, är
fräck nog att röka på den förbjudna platsen. Men också att personen genom överträdelsen
uppträder på ett respektlöst sätt.78 I båda citaten ovan används adjektivet ”wårdslöst” för att
beskriva hur man inte fick handskas med tobakselden och annan eld, även i förbudet från
1741 där detta istället uttrycks som ett konstaterande: ”eldskador sig ofta tildragit genom
tobaks eldens wårdslösa handterande”.79 Att vara vårdslös är att vara oförsiktig, det är en
person som inte ägnar uppmärksamhet eller tillsyn åt, i detta fall antändning av tobak.80 I
synonym till dessa ord används i förbudet från 1792 ordet ”sjelfswåld”.81
Under de på Kongl. Skeppsholmen tillåtne promenader har ej sällan händt, at en del
ringare personer företagit sig at röka tobak, både under bar himmel och äwhen uti
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kronans öpna skjul och bodar: och emedan et slikt sjelfswåld, som medförer osäkerhet
för kronans der befintelige förrådshus, fartyg och öfrige tilhörigheter […]82

I sammanhanget kan det betyda att rökarna utan hänsyn till överordnades vilja rökt tobak på
Kungl. Skeppsholmen. Enligt svenska akademiens ordbok kan självsvåld även betyda brist på
(själv) disciplin och ordning.83 Att dessa ord används i texten har ett syfte, en betydelse, orden
är värderande. Genom att staten och politimyndigheten använder dessa värderande ord i
förbuden vill de säkerligen göra en inverkan på folket i Stockholm som de kungörs för. Att
bryta mot förbuden, som i säg skapar ordning, är att skapa oordning, eller som självsvåld kan
betyda – att brista i ordning.

2.1.5 Plats
Alla förbud utom förbudet från 1741 innehåller platsangivelser. Första förbudet i denna
undersökning, från 1740 skriver om en brand som uppkommit på Nya Kungsholms bron i
Stockholm. På grund av branden blir det genom förordningen förbjudet att röka tobak på flera
broar i staden, såsom Norra Slaktare bro och Fiskarebron, och även på andra områden och
byggnader vid Södermalm och ”St. Catharinae sidan”.84 Även vid några hus kallade ”Slaktare
husen” och ”Stadsens Wågar och Mätare hus”.85 Även på vissa vägar kallade ”Fiskare
gångarne” gäller restriktionen. ”Vågar hus” var platser eller lokaler där man vägde varor vid
införsel och utförsel ur staden.86 ”Mätare hus” var hus som användes som lokaler för officiell
mätning av vissa varor.87
Från detta första förbud bygger resterande förbud vidare, områdena fortsätter att nämnas i
efterkommande förbud men utökas också med fler restriktioner av stadsutrymmet i staden.
Förbudet från 1777 innehåller en utförlig beskrivning av var man inte får röka i staden. Det
gäller dels allmänna utrymmen, publika områden såsom gator, hamnar och broar. Förbudet
pekar ut broarna och hamnarna som särskilt påverkade, ordet ”i synnerhet” används.88
Placeringen kring broar specificeras, folket fick varken röka på eller under broar. Specifika
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Fetstilen är tillagd. Förbud 19/7 1792, Modée 1829, bd. 15, s. 292.
Självsvåld, Svenska akademiens ordbok https://svenska.se/tre/?sok=sj%C3%A4lvv%C3%A5ld&pz=1 [hämtad
4/4 2020]
84
Förbud 12/9 1740, Modée 1749, bd. 3, s. 1666.
85
Förbud 12/9 1740, Modée 1749, bd. 3, s. 1666.
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Vågarhus, Svenska akademiens ordbok, https://svenska.se/tre/?sok=v%C3%A5garhus&pz=1 [hämtad 3/4
2020]
87
Mätarehus, Svenska akademiens ordbok,
https://svenska.se/tre/?sok=m%C3%A4tarehus&pz=2#U_M1931_138817 [hämtad 3/4 2020]
88
Förbud 19/7 1777, Modée 1783, bd. 11, s. 261.
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trappor vid Södermalm och St. Katarina omnämns. Förbudet riktar också in sig på
byggnadstyper. Det är förbjudet att röka i foder- och slöjdhus, vindar, ved-och kolrum, samt
stall och vagnshus. Byggnadsmaterialet och förvaringen blir här särskilt intressant. Alla är
förknippade med brandrisk och det är troligen också därför som dessa omnämns i förbudet.
Byggnader som nämns vid namn är Rännarebanan vid Hötorget, slaktarehusen, vågar- och
mätarehusen samt brännerier vilka alla är arbetsplatser. Brandsäkerheten gäller dels husen,
föremålen som förvaras, mäts eller vägs där, dels människorna. Rännarebanan var en plats
stor lokal där många människor vistades. Om det började brinna där skulle det vara farligt för
människorna. Förbudet från 1793 innehåller i stort sett samma angivelser:
[…] har jag ock, med förnyande af förenämnde författningar, genom denna min
kunngörelse yttermera på det alwarsammaste welat förbjuda, det någon, eho som helst,
må i foder- och slöjde-hus, windar, wed- och kol-rum, stall och wagnshus, inom
kronans brännhus eller annorstädes samt på gatorne här i staden, i synnerhet på och
under broarne, i hamnarne, i slagtarhusn och fiskaregångarne, i stadens wågar och
mätarehus, på rännare-banan wid hötorget, och på trapporne, som äro inrättade från
Stadsgården up til Södermalm och Catharine-sidan, samt de flere ställen, der eld
lätteligen kan antändas […]89

Husen, materialen och förråden är de samma, samt områdena och de namngivna byggnaderna.
Enligt förbudet från 1792 var det förbjudet att röka på Kungl. Skeppsholmen, utomhus och
inuti skjul och bodar. I anvisningen till Kungl. Skeppsholmen skriver Överståthållarämbetet
också allmänt om förbjudna platser i staden, som gator, gränder, hamnar, uthus, skjul och
träbodar. De tre sistnämnda är en utökning sedan förbudet från 1777 och nämns inte i
förbudet från 1793, dock avslutas platsangivelsen väldigt allmänt för båda förbuden med:
”samt de flere ställen, der eld lätteligen kan antändas”, vilket innebär att fler områden
omfattas, som inte specificeras i förbuden. Med tiden blev de förbjuda områdena mer diffusa
och ospecifika. Förbudet från 1793 var ett förnyat förbud och bekräftar de platser som är
angivna i förbudet från 1777, utan att egentligen komma med någon ny geografisk
omfattning.90 Förbudet från 1792 ökar dock omfattningen av förbjudna områden.
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Förbud 21/8 1793, Modée 1829, bd. 15, s. 465–466.
Då förbudet 1793 anger samma platser som i förbudet från 1777 finns förbudet från 1793 inte med i figur 1.

90

28

Figur 1. Karta över den geografiska utsträckningen av förbuden år 1740, 1777 och 1792

Den här kartan visar den geografiska utsträckningen av förbuden över tid. Den röda markeringen
gäller förbudet från 1740 och täcker Nya Kungsbron, norra fiskare- och slaktare huset, samt Norra
Slaktare bro, och södra fiskare- och slaktare husen. Orangea markeringen gäller förbudet från 1777
och täcker några av alla gator, hamnar och broar i staden, samt Rännarebanan och ett bränneri. Gula
markeringen gäller förbudet från 1792 och täcker Skeppsholmen. Kartan visar en övergripande bild av
de angivna platserna i förbuden, men täcker dock inte alla platsangivelser. Källa: Kartan är ett utsnitt
ur Stadsingenjören Petrus Tillaeus karta 1733 (Stockholmskällan).

Ovan redovisade förbud innehåller många angivelser kring publika, offentliga rum, alltså
platser där allmänheten vistades. Utsträckningen av förbuden gäller därmed stora delar av
Stockholms stadsutrymmen. De ovan nämnda utrymmena är platser där människor konstant
rörde sig. Om en person följde förbuden skulle det därmed dels påverka den personens
mobilitet. Valet av platser att röka tobak på utomhus blir genom förbuden begränsade, de
utgör de större delarna av stadens offentliga utrymmen. Om en person ville röka tobak blev de
således snarare tvungna att röka den inomhus. Inomhusmiljön är inte heller lika påverkad av
förbuden som utomhusmiljön. De byggnader och hus som berörs är dels publika utrymmen,
29

samt arbetsplatser och lokaler. De andra utrymmena inomhus är sådana platser man tillfälligt
vistas i, såsom förråd, bodar, uthus, stall etcetera. Den lagliga tobaksrökningen blir således
spatialt förflyttad från det offentliga utrymmet, till det privata och från utomhusmiljön till
inomhusmiljön. De omnämnda platserna är även kopplade till materialet de är gjorda av och
vad som förvaras i utrymmena. Byggmaterial blir särskilt viktig i sammanhanget. I förbuden
är det bara de byggnadstyper som är lättantändliga som anges, inte andra oantändliga material
såsom sten. Så även om tobaksrökningen blir anvisad till en inomhusmiljö, måste det
utrymmet vara icke brandfarligt.

2.1.6 Straffsats
Straffet i alla förbuden var i första hand den samma, böter. Boten skiftade i värde, då valutan
och värdet förändrades under slutet av 1700-talet.91 Utifrån en jämförelse med dagens
penningvärde kan denna skillnad visas. I diagrammet nedan redovisas den stadgade boten för
varje förbud, omvandlat i dagens valuta, kronor.
Figur 2. Utfärdad böter i förbuden 1740, 1741, 1777, 1792 och 1793
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Källa: Reinhold G. Modée (utg.), Utdrag utur alle ifrån den 7 decemb. 1718. [-1794] utkomne publique
handlingar (15 bd., Stockholm, 1742–1829)
Anm.: I marginalen anges värdet i kronor, från 0 till 1800 kr. Notera att förbuden från 1741 och 1792 särskiljer
sig från de andra förbuden som är mer jämförbara i sammanhanget. Förbuden från 1740, 1777 och 1793 är
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I slutet av 1700-talet fanns de tre valutor, med tre värden i Sverige, riksdaler, riksdaler riksgäld och riksdaler
banco. Riksdaler började först tillverkas runt och efter 1776. Innan hette valutan daler. 1 riksdaler = 6 daler
silvermynt, 1 riksdaler = 48 skilling. 1 riksdaler (år 1790) = 1, 1 riksdaler riksgäld. Mynträkning, Myntkabinettet
http://www.myntkabinettet.se/skolamyntkabinettet/faktasidor/massor_om_mynt/lar_mer_om_mynt/myntrakning [hämtad 2/5 2020] Myntkurser,
Myntkabinettet http://www.myntkabinettet.se/skolamyntkabinettet/faktasidor/massor_om_mynt/lar_mer_om_mynt/myntkurser [hämtad 2/5 2020]
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därför markerade med punktform, för att lättare kunna jämföras med varandra. Dagens penningvärde i kronor
är jämfört med varje valuta från de olika förbuden. Åren 1792 och 1793 utgår jämförelsen med valutan
riksdaler riksgäld mot kronor.

Boten var som högst i förbudet från 1740, på cirka 1630 kronor, och som lägst i förbudet från
1741, på cirka 294 kronor. Den låga boten är säkerligen anpassad till målgruppen, som i
förbudet från 1741 var den yngre befolkningen. I jämförelse med boten från 1740 sjönk boten
1777 kraftigt och låg på cirka 708 kronor. Boten sjönk ännu lite och låg år 1792 på cirka 574
kronor, denna böter gällde dock bara för Skeppsholmen. Boten höjdes dock igen i förbudet
från 1793 och motsvarade cirka 1087 kronor.
Straffet för att illegalt röka tobak var i stort sett det samma, när man ser till påföljden böter. 92
Dock är fler påföljder angivna i tre av de fem förbuden. Förbudet från 1741 som var riktad till
den yngre befolkningen står det skrivet att om boten inte betalas, ska personen sitta en eller
två dagar i stocken:
[…] skal wara förbudit at röka tobak, wid 2 Daler Silfwermynts plikt för hwarje gång
den där med beträdes, angifwarens ensak, årkar han eij botum, sittie 2 Söndagar i
ståcken […]93

I det två andra förbuden från 1777 och 1793 anges också straffet att sitta vid stocken i en eller
två dagar. Straffet är allmänt känt som ett skamstraff. Personen blev fastsatt i en stock,
placerad på en offentlig plats, och skulle skämmas och hånas för sitt brott. I förbudet från
1741 riktades straffet mot den som inte kunde betala, medan i förbuden från 1777 och 1793
var straffet riktat mot en särskild grupp. Som tidigare nämnts i avsnittet Sociala grupper blev
arbetshjon och tjänstehjon särskilt drabbade i förbuden. Myndigheterna ansåg att det var
denna grupp som överträdde förbuden, vilket syns ännu tydligare i förhållande till
straffsatsen. Om den skyldige var arbets- eller tjänstehjon skulle denne sitta en söndag vid
stocken, utöver att betala boten. Om överträdelsen skett mer än en gång var straffet tänkt att
bli hårdare för arbetshjon och tjänstehjon. Tanken var att de då skulle straffas med fängelse på
vatten och bröd, eller spö och risslitande, beroende på omständigheterna:
[…] den, som häremot bryter, skal, åntå at ingen skada sker, wara förfallen til 10 Dal.
Silf:mts pligt, angifwarens, eller beklagarens ensak, samt desutom om det är Tienste-
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Boten låg på 10 daler silvermynt i förbuden från 1740 och 1777, medan boten låg på 2 daler silvermynt i
förbudet från 1741. I resterande förbud från 1792 och 1793 är boten i valutan riksdaler. 10 daler silvermynt, år
1777 motsvarade cirka 1.6667 riksdaler, år 1792 enligt en beräkning på portalen för historisk statistik.
Prisjämförelse, Portalen för historisk statistik http://historicalstatistics.org/Jamforelsepris.htm [hämtad 16/4
2020]
93
Förbud 16/9 1741, Modée 1749, bd. 3, s. 1735.
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eller Arbets hion, sitta en Söndag i Stocken: men at i fall något Tienste- eller Arbetshion kommer andra gången igen, skal han utom de angifwaren här ofwanföre tilerkände
10 Dal. Silf:mt, straffas med fängelse wid watn och bröd, eller med spö och risslitande
efter omständigheterne.94

Myndigheterna ansåg därmed att arbetshjon och tjänstehjon förtjänade ett hårdare straff,
antingen skam- eller kroppsstraff. Detta kan ses som en skrämseltaktik. Enligt Hanns von
Hofer var det under slutet av 1700-talet vanligt med straff som berörde vedergällning och
allmänprevention. Överträdelser som straffades med skam- och kroppsstraff var tänkta att ha
en avskräckande funktion, inte enbart för den straffade utan även för folket i allmänhet.95 Den
straffade och straffet blev ett typexempel för vad de förväntade konsekvenserna var om man
överträdde förbuden, på samma sätt kan straffsatserna gällande tobaksrökning tolkas. De
hårdare straffen för arbetshjon och tjänstehjon var troligen gjorda för att avskräcka dem från
att begå överträdelsen. Genom att avskräcka kunde myndigheterna också kontrollera folket.
Hanns von Hofer menar att föreställningen kring straffsystemet var att de skulle ha en
avskräckande karaktär.96 Straffsatserna i tobaksförbuden passar in i den bilden. Från förbudet,
1740 till förbudet 1793, hade straffet för tobaksrökning blivit hårdare. Från att påföljden
enbart var böter, vilken varierade, tillkom ytterligare påföljder med tiden. Enligt Hanns von
Hofer var föreställningen på 1700-talet att skärpningar av straff skulle medföra
brottsminskningar.97 Statsmakten kan därmed ha sett den illegala tobaksrökningen som ett
större problem, vilket även framkommer av den uttryckta föreställningen i förbuden att
författningarna inte efterlevs. Att därför skärpa och höja straffen kan också tolkas som
myndigheternas åtgärd att kontrollera sina undersåtar. Leif Runefelt menar att det under 1700talet fanns uppfattningar om att det låg på staten att kontrollera undersåtarna genom politin
och regleringar.98 Detta var ett sätt att aktivt utföra ordning i samhället. Här genom att reglera
var, hur och vem som inte fick röka tobak. Då den illegala tobaksrökningen även var så
förknippad med brandfara kan brandrisken också vara en underliggande faktor till de höjda
straffen.
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Förbud 19/7 1777, Modée 1783, bd. 11, s. 261.
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2.1.7 Sammanfattning av resultaten
Enligt de undersökta förbuden ovan var den generella motiveringen till förbuden dels tidigare
erfarenheter av brand- och andra olyckor till följd av tobaksrökning, dels att de tidigare
förbuden inte efterlevts och därmed gav anledning till nya. Den förbjudna tobaksrökningen
var i förbuden kopplade till specifika och generella stadsutrymmen i staden, vilka utökades
med tiden, från det första undersökta förbudet till det sista. Det andra undersökta förbudet från
1741 särskiljer sig från resterande, då den är åldersrelaterad och inte geografiskt inriktad som
de andra. I dessa förbud framkommer vilka personer som Överståthållarämbetet samt
regeringen (Kungl. Maj:t) ansåg inte fick röka och dess föreställningar kring vilka som stod
för den olovliga tobaksrökningen, tillsammans med andra olovligheter i staden. De som inte
fick röka tobak var män under 21 år och allmänheten i Stockholm fick inte röka tobak på
specifika platser i staden, räckvidden var alltså inte klassrelaterad, dock var föreställningarna
det. De personer som i huvudsak ansågs ligga bakom den olovliga tobaksrökningen var
tjänste- och arbetshjon, vilket enligt förbuden skulle straffas hårdare än resterande
samhällsgrupper i staden. Tobaken fick inte rökas på ett ovarsamt och vårdslöst sätt som
kunde orsaka brandolyckor. Tobaken fick inte rökas mot överordnades vilja, den fick inte
gömmas eller rökas på vissa platser i staden oberoende av hur behållaren till tobaken såg ut.
Det uttalade straffet för olovligt tobaksrökande var enligt förbuden böter. Upprepade
överträdelser mot förbudet skulle innebära hårdare påföljd, bestående av skamstraff eller
kroppsstraff. Dessa straff innebar att personerna fick sitta en eller två söndagar vid stocken,
alternativt genom att bli slagen med spö eller risslitande.

2.2 Överträdelserna
För perioden 21 augusti, 1793 fram till den 31 maj 1794, har jag funnit 14 fall rörande illegal
tobaksrökning. 99
Nedan följer en tematisering av innehållet i poliskammarens diarium.

2.2.1 Sociala grupper
De fjorton fallen rör fjorton personer som rökt tobak illegalt. Dessa personer anges i
poliskammarens diarium utefter deras namn, efternamn samt titel. Titeln berör den
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Utöver de fjorton fallen har jag funnit ett flertal fall som skulle kunna vara relaterade till tobaksrökning, till
exempel rörande eldning och fall med beskrivningen ”olovlig eldning ombord på fartyg”. Men då dessa andra
fall inte anger tobaksrökning, och alla de andra fjorton fallen gör det, har dessa fall uteslutits ur studien. Diarium
1793, CIa1: 20, s. 848, Överståthållarämbetet för polisärenden 1 (ÖÄ), SSA.
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sysselsättning som tobaksrökarna hade. Dessa sysselsättningar har jag fört in i sociala grupper
med hjälp av HISCO:s (Historical International Standard Classification of Occupations)
titelklassificering och sedan sorterat efter sociala position, utefter Birgit Petersons modell. För
att anpassa modellen efter denna studie har en del sociala positioner från Birgit Petersons
modell uteslutits samt modifierats efter jämförelse med HISCO:s indelningar. 100
Tabell 1. Överträdarnas sociala sammansättning indelade efter socialgrupp, social position
och kön för åren 1793 till 1794
Social position

1. Högre tjänstemän
2. Lägre tjänstemän
3. Hantverkare, kval.
yrkesarbetare
4. Arbetare, sjömän,
drängar och pigor
(från stadsbygden)
5. Lantbrukare
6. Övrig, okänd
Summa:

Personer (Män)
2
5
5

1
1
14

Källa: Diarium 1793–1794 (CIa1:20 – CIa1:21), Överståthållarämbetet för polisärenden 1 (ÖÄ), SSA
Anm.: Den sociala gruppen, och positionen: 2. Lägre tjänstemän finns med för att hålla positionerna ifrån
varandra, samt hålla en någorlunda enlighet med Birgit Peterssons modell.

Den illegala tobaksrökningen var utspridd bland de sociala grupperna, från den lägsta
positionen till den högsta. Tobaksrökning under 1700-talet var allmänt utspridd bland olika
sociala skikt i samhället, då den gick att både köpa och odla för eget bruk. Detta kan förklara
utspridningen bland grupperna. Två sociala grupper sticker dock ut i antal och utgör de största
grupperna som rökte tobak illegalt under den undersökta perioden. Dessa är från social
position 3 och 4, vilka består av hantverkarna/ de kvalificerade yrkesarbetarna, samt
arbetarna/sjömännen/tjänstefolket. Alla tobaksrökare är även män. I jämförelse med
föreställningen att tobaksrökaren var en man i förbuden, verkar det även i detta sammanhang
vara så att den allmänna illegala tobaksrökaren var en man, vilket följer den då rådande
normen.

100

Sociala positioner som uteslutits: 2. Hantverksmästare. 7. Åbor, torpare, husmän, fiskare. 9. Arbets- och
fattig-hjon. 10. Hustrur, änkor. Anledningen till att den sociala positionen ”hantverksmästare” har tagits bort är
dels för att inga mästare fanns med i materialet, samt för att enligt HISCO räknas hantverksmästare, -gesäll och lärling in i samma grupp, och ingår därmed i gruppen enbart kallad ”Hantverkare, kval. Yrkesarbetare” i
tabellen.
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Hantverkare och arbetare
Hantverkarna och de kvalificerade arbetarna kom från olika skrån. De fem personerna hade
titlarna: instrumentmakare (lärling), vagnmakare, garvare, bagar (gesäll) och skomakare
(gesäll). Arbetarna var två sjömän (en med titeln matros), två arbetare (en åkare och en kusk),
samt en dräng. Skillnaden mellan dessa två sociala grupper är inte stor. Enligt en beräkning av
HISCO:s sammanställning av bransch och yrkestitlar ligger både hantverkarna och arbetarna
långt ner på skalan. HISCO använder en skala på 100, där 1 är högst och 100 lägst. Utifrån
denna skala ligger hantverkarna på runt 80 och arbetarna på plats 98. Den största gruppen som
rökte tobak illegalt kan därmed sägas tillhöra de lägre skikten i samhället. Sysselsättningen
dräng hamnar dock på HISCO:s lista mycket högre upp, på plats 54, vilket skiljer sig från
Birgit Petersson uppställning.101
Tabell 2. Hantverkargruppen fördelade efter Hiscokod
Hantverkarna

Hiscokod:

Arbetarna

Hiscokod:

Instrumentmakare

84

Sjöman

98

Bagare gesäll

77

Matros

98

Garvare

76

Åkare

98

Skomakare gesäll

80

Kusk

98

Vagnmakare

81

Dräng

54

Källa: Branschtitlar och HISCO-koder, Tidigmoderna konkurser
http://www.tidigmodernakonkurser.se/index.php/page/3

Högre tjänstemän
Bland tobaksrökarna fanns även de högre skikten i samhället, även om de var en liten grupp
på två personer. Den ena personen var nämndeman och den andra personen skeppare och
rådman. Nämndeman är en juridisk titel på en person som medverkar i en rättegångsjury.102
Skeppare är en titel för någon som är befälhavare på ett fartyg, och innehar därmed den högsta
positionen på fartyget. Rådman var en juridisk titel för någon som blev utvald till domare i
rådhusrätten i en stad.103

101

Branschtitlar och HISCO-koder, Tidigmoderna konkurser,
http://www.tidigmodernakonkurser.se/index.php/page/3 [hämtad 23/4 2020]
102
Nämndeman, Svenska akademiens ordbok https://svenska.se/tre/?sok=n%C3%A4mndeman&pz=1 [hämtad
23/4 2020]
103
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Tabell 3. Högre tjänstemän fördelade efter Hiscokod
Högre tjänstemän

Hiscokod:

Skeppare

04

Rådman

20

Nämndeman

12

Källa: Branschtitlar och HISCO-koder, Tidigmoderna konkurser
http://www.tidigmodernakonkurser.se/index.php/page/3

Två andra uppsatta personer omnämns i ett av fallen. Dessa var uppsyningsmän som blivit
dömda för att de inte rapporterat in instrumentmakarlärlingen som rökt tobak.
Upplysningsmän tjänstgjorde inom politiväsendet och hade till exempel i uppgift att ha
uppsyn över olika brott som pågick i staden. Den ena uppsyningsmannen slapp undan med en
varning, medan den andra blev avstängd från sin tjänst och fick senare återkomma under
uppsyn av en gevaldiger, poliskonstapel.104
Lantbrukare och övrig
En person som rökte tobak var trädgårdsmästare och den andra personen anges inte med en
titel och dess sysselsättning är därmed okänd. Den okända mannen rökte dock tobak på däck,
vilket kan indikera att personen var sjöman. Trädgårdsmästarens sociala position kan
diskuteras, då denne inte är en lantbrukare på samma sätt som en bonde. Enligt Birgit
Petersons uppställning hamnar lantbrukare under arbetarna i social position. Dock om man ser
närmare på HISCOS beräkning av en trädgårdsmästare hamnar denne över hantverkarna, på
en plats på 62 av 100.105
I jämförelse med förbuden där den utpekade och föreställda gruppen för illegal tobaksrökning
var arbets- och tjänstehjon, bestod den större delen av den faktiska illegala tobaksrökningen i
denna studie av hantverkare, men också av arbetare och tjänstefolk, som även skulle kunna
kallas arbetshjon och tjänstehjon.

2.2.2 Plats
Nedan presenteras de platser där personerna från ovan avsnitt rökte sin tobak illegalt.

104

Diarium 1794, CIa1: 21, s. 177, Överståthållarämbetet för polisärenden 1 (ÖÄ), SSA.
Branschtitlar och HISCO-koder, Tidigmoderna konkurser,
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Tabell 4. Illegal tobaksrökning på olika platser i Stockholm, under åren 1793 till 1794
Platser
Gård
Fartyg/Skuta
Hamn
Gata/Gränd
Område/Torg
Byggnad
Bro
Summa:

Antal angivna platser
2
5
2
6
1
16

Källa: Diarium 1793–1794 (CIa1:20 – CIa1:21), Överståthållarämbetet för polisärenden 1 (ÖÄ), SSA.
Anm.: I tabellen är platsantalet fler än de fjorton fallen, då vissa enskilda fall har fler än en platsangivelse.
Platsen bro finns med trots att ingen angivelse funnits, för att jämföra med förbudens platsangivelser.

De flesta personerna under denna undersökta period rökte tobak på någon gata/gränd i staden
eller på fartyg/skuta. Tobaksrökningen var dock utspridd i staden och aktiviteten pågick i flera
utrymmen, dels på publika utrymmen som gator, hamnar och torg; men också på privata
utrymmen såsom gårdar och fartyg. Utifrån ovan tabell kan även uttolkas att all illegal
tobaksrökning under den studerade perioden skedde utomhus.
Gata/Gränd
I fallen rörande tobaksrökning på gata är tre av dem mer abstrakta och det står bara att
rökningen skedde ”på gatan”, eller ”på allmän gata” eller ”på öpen gata”.106 Den specifika
gatan kanske inte hade någon betydelse, eller så var den specifika gatan okänd. Men att
överträdelsen skett på gatan skriver notarien ut, vilket indikerar att platsen ändå var av vikt. I
tre av fallen anges gatunamn där personerna rökte tobaken. Dessa var: ”Smålandsgränd” även
kallad Smålandsgatan, ”Högbergsgatan” och ”Östra långgatan”. 107 Genom en undersökning i
Stadsarkivets två databaser Gatu- och kvarterregister (1700–1900), och Ändrade gatunamn
samt nya gator och allmänna platser (1878–1926) har jag kunnat lokalisera var två av dessa
platser låg, och därmed också visa var två personer rökte tobak illegalt under 1793 och
1794.108 Smålandsgatan finns kvar idag med samma namn, och delvis på den plats där gatan
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Diarium 1794, CIa1:20, s.177, 54, 371, Överståthållarämbetet för polisärenden 1 (ÖÄ), SSA.
Diarium 1794, CIa1: 21, s. 363, Diarium 1793, CIa1:20, s. 1058, Diarium 1794, CIa1: 21, s. 3,
Överståthållarämbetet för polisärenden 1 (ÖÄ), SSA.
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Gatu- och kvartersregister, Stadsarkivet,
https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildvisning/Default.aspx?app=Gatu-ochkvartersregister&indexvarde1=Alla [hämtad 21/4 2020] ; Ändrade gatunamn samt nya gator och allmänna
platser, Stadsarkivet, https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Bildvisning/Default.aspx?app=andrade-gatunamnnya-gator&indexvarde1=F%C3%B6rklaring [hämtad 14/4 2020] ; Diarium 1794, CIa1: 21, s. 3, 363,
Överståthållarämbetet för polisärenden 1 (ÖÄ), SSA.
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låg under 1700-talet. Se figur 3. ”Östra långgatan” finns också kvar idag, men med namnet
”Österlånggatan” och sträcker sig över samma område då som nu. Se figur 4.
Figur 3. Karta över Smålandsgatan i Stockholm

Den här kartbilden visar var Smålandsgatan låg och dels ligger idag. Det röda prickarna visar var
gatan sträckte sig. Gatan är belägen på Norrmalm. Nedanför Smålandsgatan ser man på bilden en bit
av Kungsträdgården. Till vänster om Smålandsgatan, diagonalt sträcker sig Malmskillnadsgatan.
Andra gatan diagonalt från vänster sida är Regeringsgatan. Källa: Kartbilden är ett utsnitt av Carl
Fredrik Akrels karta 1805 (Stockholmskällan).
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Figur 4. Karta över "Östra långgatan" i Stockholm

Den här kartan visar var ”Östra långgatan” (Österlånggatan) låg och ligger idag. Sträckmarkeringen
visar gatans geografiska plats. Gatan är belägen i Gamla stan. Till höger om Östra långgatan ligger
Skeppsbron och Skeppsbrokajen. Källa: Kartbilden är ett utsnitt ur Carl Fredrik Akrels karta 1805
(Stockholmskällan).

Fartyg/Skjuta
Fem personer rökte tobak illegalt på fartyg eller på skuta. Av dessa var två sjömän, en
skeppare och rådman, en nämndeman och den femte okänd. Sjömännen rökte på fartyg, vilket
troligen var deras arbetsplats, eller på någon annans skuta. Nämndemannen och
skepparen/rådmannen rökte tobak på sina egna skutor. En möjlig socioekonomisk skillnad
kan skönjas här.
Materialen som fartygen var lastade med uppmärksammades i fallen. I ett fall står det att två
polisbetjänter rapporterat in: ”Lundquist och Malmberg emot drengen Erik Anderström för
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olovl. Tobaks rökande på en höbåt wid röda bodarna.”109 Här nämns materialet hö. I det andra
fallet står det skrivet att en polisbetjänt rapporterat in: ”Hasselgren emot nämndeman Matts
Markersson för olofl. Tobaks rökande på dess med wed och hölastade skuta.”110 Enligt
noteringen hade mannen haft ved och hö lastat på en skjuta. Att materialen skrivs ut i
noteringarna kan indikera att den som noterat fallen, samt myndigheten denne står bakom,
ansåg det var av vikt att nämna materialen i sammanhanget. Dessa är också lättantändliga, och
är därför troligt att materialen nämns på grund av dess brandrisk. Förbuden syftade till
brandfarliga platser, vilket i noterna reflekteras genom utskrivandet av materialen på fartygen.
I två av fallen rörande tobaksrökning på fartyg nämns också platsen ”hamn”. I båda fallen har
notarien skrivit att fartygen legat: ”i hamnen liggandes”.111 Positionen vid hamnen kan också
indikera en koppling till förbuden som nämner att man inte fick röka på hamnar i staden.
Inga byggnader eller broar nämns i poliskammarens diarium, kopplat till tobaksröknings
överträdelser. Dock omnämns ett område, ett torg i en av fallen: ”Tobaks rökande på en höbåt
wid de röda bodarna”.112 I figur 4 syns området, som idag kallas ”Rödbodstorget” och då
kallades ”Röda Bodarna”.
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Diarium 1793, CIa1: 20, s. 981, Överståthållarämbetet för polisärenden 1 (ÖÄ), SSA.
Diarium 1794, CIa1: 21, s. 345, Överståthållarämbetet för polisärenden 1 (ÖÄ), SSA.
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Diarium 1793, CIa1: 20, s. 769, 873, Överståthållarämbetet för polisärenden 1 (ÖÄ), SSA.
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Diarium 1793, CIa1: 20, s. 981, Överståthållarämbetet för polisärenden 1 (ÖÄ), SSA.
110

40

Figur 5. Karta över "Röda Bodarna" i Stockholm

Det markerade området på kartan är området kallat ”Röda bodarna”. Röda bodarna var belägen vid
Rosenbad. Till höger om Röda bodarna syns Gustav Adolfs Torg och ovanför Klara kyrka. Källa:
Kartbilden är ett utsnitt ur Carl Fredrik Arkrels karta 1805 (Stockholmskällan).

De två fallen rörande gårdar, har den ena personen rökt tobak på sin egen gård ”bland
bränbara ämnen”.113 Och i det andra fallet har en arbetare troligen rökt tobak på sin
arbetsplats, då personen var trädgårdsmästare och rökte på någon annans gård: ”Åsberg och
Schelin rapportera det de upkallat Trägårdsmästaren Petter Lindberg för det han uti
kommisaries Wedegrens gård bland bränbara ämnen rökt tobak.”114

2.2.3 Olovligt uppförande
I poliskammarens diarium framkommer inga adjektiv rörande hur personerna inte fick röka
sin tobak. Dock i flera av fallen nämns material som är lättantändliga och i två av de fjorton
fallen nämns ”brännbara ämnen”.115 Då detta tas upp kan det möjligen tolkas som att
113

Diarium 1793, CIa1: 20, s. 809, Överståthållarämbetet för polisärenden 1 (ÖÄ), SSA.
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115
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personerna inte fick röka tobak på ett sätt som orsakade brandfara. I ett av fallen framkommer
det att en man: ”rökt tobak med en obetäckt lerpipa”.116 ”Obetäckt” lerpipa kan möjligen
referera till att rökpipan är oskyddad, som i sådana fall höjde brandrisken. Ett olovligt
beteende i förhållande till överträdelserna skulle därmed kunna tolkas vara det som aktiviteten
kunde leda till, ett möjligt upphov till brand.
Ett av de fjorton fallen berör både tobaksrökning och fylleri, och straffades med högre böter
än i de andra fallen. I detta fall var personen full och rökte tobak på gatan. Dessa två
aktiviteter, rökningen och drickandet var olovliga, men av olika anledningar. Rökningen var
brottslig då den skedde på en förbjuden plats. Fylleriet var brottsligt i sig, genom att vara ett
olämpligt beteende. Till skillnad från fylleriet uppfattades tobaksrökningen alltså inte som ett
olovligt uppträdande.

2.2.4 Straffsats
Straffet som utdelades för tobaksrökning var böter, inget högre straff förekommer under den
studerade perioden. Böter utdelades i nio av de 14 fallen. Dock i fem av fallen slapp
personerna undan straff: antingen blev de varnade, eller så närvarade de inte i rättegången. En
person blev befriad från dom.
Tabell 5. Utdelade straff för tobaksrökning under perioden 1793 till 1794
Straffsats
Böter
Stocken
Fängelse
Spö/risslitande
Varning
Befriad från dom
Ej närvarande
Summa:

Antal personer
9
2
1
2
14

Källa: Diarium 1793–1794 (CIa1:20 – CIa1:21), Överståthållarämbetet för polisärenden 1 (ÖÄ), SSA

I fem av nio fallen där straffet blev böter låg boten på 3 riksdaler och 16 skillingar. I fyra av
de nio fallen låg boten på andra belopp, både lägre och högre.
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42

Tabell 6. Olika utdelade bötessummor under åren 1793 till 1794
Böter
5 riksdaler
3 riks. 16 skillingar
1 riks. 32 skillingar
1 riks. 2. skillingar
Totalt:

Antal
1
5
2
1
9

Källa: Diarium 1793–1794 (CIa1:20 – CIa1:21), Överståthållarämbetet för polisärenden 1 (ÖÄ), SSA

I poliskammarens diarium står det inte vilket typ av valuta av riksdaler som boten gäller,
vilket kanske ansågs oviktigt. För att dock veta hur hög eller låg en bot på 3 riksdaler och 16
skilling var har jag jämfört penningvärdet år 1793 med dagens penningvärde. Detta utifrån
valutan riksdaler riksgäld och skilling riksgäld mot kronor. Penningvärdet 3 riksdaler riksgäld
och 16 skillingar riksgäld, år 1793 skulle i dagens penningvärde ligga på cirka 1087 kronor.117
Enligt forskargruppen Johan Söderberg, Ulf Jonsson och Christer Persson låg en dagslön för
en outbildad arbetare år 1793 på cirka 0.185 riksdaler riksgäld, vilket i dagens penningvärde
skulle ligga på omkring 60 kronor.118 En bot på 3 riksdaler och 16 skilling var därmed en hög
böter och kostade cirka 21 till 22 dagslöner. Att boten var så pass hög var säkerligen
avskräckande, vilket Hanns von Hofer menar att straffsystemet var ämnad att vara under
denna tid.119 Detta kan förklara varför enbart fjorton personer under en period på nio månader
under 1793 till 1794 blev ertappade för överträdelsen. Det kan också möjligen förklara varför
två personer inte dyker upp för att få sin dom, och att två andra personer slapp undan med en
varning och att en femte person blev helt befriad från böter. I dessa fall kan boten därför
tänkas ha varit för hög att betalas in. Dock av alla de nio personer som blev tilldelade böter
betalade alla boten. Det tog olika lång tid att betala in den, men genomsnittet var en till två
dagar. Sättet som de betalade boten på framkommer inte. Men kan tänkas varit antingen lån
eller pengar från egen ficka. Personerna kom från alla de ovan nämnda sociala grupperna:
sjömän, hantverkare, högre tjänstemän, arbetare och tjänstefolk. Deras sociala position
påverkade inte deras förmåga att betala boten, men var pengarna kom ifrån berodde
säkerligen på deras ekonomiska ställning. Att betala en bot som motsvarade 21 till 22
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statistics http://historicalstatistics.org/Jamforelsepris.htm [hämtad 21/4 2020]
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dagarslön krävde att personen hade en större inkomst eller att personen skuldsatte sig för att
betala boten.
Enligt förbudet från 1793 skulle alla som var arbetshjon eller tjänstehjon utöver böter, sitta en
eller två dagar i stocken. En person i brottsfallen var dräng, vilket räknas in som tjänstehjon.
Denna person fick dock inget högre straff än böter, och i detta fall följde poliskammaren alltså
inte lagstiftningen.

3. Avslutande diskussion
Den illegala tobaksrökningen under 1700-talet var påverkad av myndigheternas
föreställningar om den. Föreställningarna gällde både den legala tobaksrökningen och den
illegala. Myndigheterna föreställde sig att tobaksrökaren var en man, eller skulle vara en man,
över 21 år. Den som befarades begå överträdelsen och således röka tobak illegalt ansågs också
vara män som kom från specifika grupper i samhället. Myndigheterna upplevde och befarade
att gruppen tjänstehjon och arbetshjon stod för den illegala tobaksrökningen i Stockholm. Det
brottsliga och farliga med aktiviteten ansågs i huvudsak vara brandfaran, men också att den
ledde till missbruk och brist på självdisciplin och ordning. Förbuden var också spatialt
kopplade och gällde utspridda utomhusområden och omfattade stora delar av staden. De
förbjudna områdena blev fler över tid och platsangivelserna än mer utbredda och ospecifika i
förbuden. De kom att gälla för alla platser där eld lätt kunde antändas, mer specificeras inte.
Därmed blev förbuden än mer oklara var förbuden faktiskt skulle gälla, och inkluderade
därmed abstrakt nästan hela stadsutrymmet. Det stipulerade straffet var i första hand böter.
Boten var hög och varierade i värde över tid. Om en person var oförmögen att betala boten,
eller om personen var arbetshjon eller tjänstehjon ansåg myndigheterna att överträdelsen
skulle straffas med kropps- och skamstraff. Påföljden var således tänkt att avskräcka från
överträdelser mot förbuden.
Överträdelserna speglar myndigheternas föreställningar om vilka som bröt mot förbuden. Alla
personer som överträdde förbuden och rökte tobak illegalt i denna studie var män. Av dessa
fanns det en liten grupp som skulle kunna tolkas ingå i gruppen arbetshjon och tjänstehjon. I
förhållande till förbuden kan dock sägas att denna grupp inte motsvarade den föreställda
verkligheten. De personer som framförallt rökte tobak illegalt kom från en utspridd skara, från
olika sociala grupper, både från de högre och lägre samhällsskikten. Den illegala
tobaksrökningen var utspridd i staden och motsvarade i huvudsak de områden som var
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förbjudna att röka på: gator, fartyg, hamnar, och torg. Den brandfarliga aspekten framkommer
även i de registrerade fallen i poliskammarens diarium. I alla fallen noterade här blev straffet
böter, i varierande storleksordning, dock flest enligt de stipulerade beloppet i förbudet från
1793. Boten var hög och motsvarade ett värde på 21 till 22 dagslöner.
Hanns von Hofer har forskat om brott och straff i Sverige och visat att straffen under de
senaste 250 åren dominerats av låga böter. Det ska även ha varit brott med lägre straffvärde
som handskats med i praktiken. Bilden av straffsystemet stämmer väl in på överträdelserna
och mindre in på förbuden. Förbuden hade en hårdare karaktär, där påföljden stegrar och
boten är hög. Överträdelserna visar en annan bild. Alla blev inte straffade, vissa slapp undan
med varning och andra blev befriade från dom, vissa behövde inte heller betala hela summan
på 3 riksdaler och 16 skillingar. Den faktiska bestraffningen av illegala tobaksrökning var av
en mildare karaktär. Ur förbuden skapas en bild av att tobaksrökningen var ett allvarligt
problem som behövde handskas med. Men mängden tobakrökningsrelaterade fall i
poliskammarens diarium från augusti 1793 till maj 1794 var få och motsvarar inte den bild
som förbuden målar upp. Om detta betyder att polisbetjänterna förbisåg den illegala
tobaksrökningen eller att den illegala tobaksrökningen var liten i realiteten är svårt att säga.
Men sammanfattningsvis kan dock en möjlig slutsats dras, att överträdelsen inte togs på lika
stort allvar i realiteten; då straffen var mildare, få blev rapporterade för överträdelsen och då
två polisbetjänter faktiskt blev dömda för att de inte rapporterat in ett fall gällande illegal
tobaksrökning.
I tidigare forskning, av William Tullett och Leif Runefelt är tobaksrökningen och den
allmänna konsumtionen en manlig företeelse. Den illegala tobaksrökningen, registrerad i
poliskammarens diarium, gällde enbart män och kan därför tänkas varit en aktivitet mer
associerad med män. Dock då undersökningen av poliskammarens diarium här är begränsad,
skulle en vidare studie troligtvis kunna dra mer tillfredställande slutsatser om genus, i
förhållande till tidigare forskning. Det denna studie dock kan konstatera och visa på är att
personerna som rökte illegalt främst kom från de lägre skikten av samhället. Resultatet
förhåller sig således till tidigare forskning gällande brottslighet, som menar att det främst var
personer från de lägre grupperna i samhället som utförde brott.
Den illegala tobaksrökningen visade sig i denna studie ingå i en brottslighet som kretsade
kring brandfara. Kopplingen mellan tobaksrökande och brandsäkerhet skulle därmed vara
intressant att undersöka vidare. Det finns även mycket mer att undersöka av poliskammarens
diarium. Utöver tobaksrökningen har jag funnit flera återkommande fall rörande ”bart ljus”,
45

”olovlig eldning på fartyg”, ”soteld”, alltså brand i skorstenar och andra enstaka fall rörande
ovarsamt hanterande av eld. Förbuden från 1777 och 1793 handlar också utöver
tobaksrökningen om andra brandfarliga aktiviteter. En vidare undersökning kring brandfaran
under slutet av 1700-talet och statsmaktens tankar kring säkerhet och kontroll är genom
innehållet i poliskammarens diarium, samt genom förbuden från 1777 och 1793, möjligt att
undersöka och kan stå som grund för vidare forskning.
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